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APRESENTAÇÃO 
 
Esse documento é o Relatório Parcial da Fase 2 preparado pela KCI Technologies 

Inc. sob o Contrato com a SEA/UEPSAM No. 017/2015 assinado entre a Secretaria de 
Estado do Ambiente do Rio de Janeiro – SEA e a KCI Technologies Inc. no dia 29 de 
dezembro de 2015. 

 

1.1 RESUMO DO PROJETO  
 
1.1.1 OBJETIVOS 

 
Os objetivos gerais deste projeto são os de diagnosticar e explicar claramente aos 

setores interessados da sociedade do Estado do Rio de Janeiro: 1) o estado atual da Baía 
de Guanabara; 2) as principais ameaças que afetam a saúde da Baía; e 3) um plano de 
ação com metas específicas, de curto prazo que devem ser alcançados para a recuperação 
ambiental da Baía e demonstrar a todos os setores da sociedade que o progresso 
necessário está sendo alcançado dentro do cronograma. Estes objetivos serão realizados 
com o suporte das partes interessadas e com a incorporação de comentários públicos em 
cada etapa do projeto. 

 
Os resultados serão apresentados em um relatório chamado "Estado da Baía". O 

relatório será uma representação da "A Baía que Queremos", desenvolvido em conjunto 
com a comunidade local, empresas e cientistas que vivem ao redor da Baía e fazem uso 
de seus recursos. 

 
O Relatório do Estado da Baía de Guanabara apresentará de forma clara o nível e 

os tipos de ameaças que causaram as condições severamente degradadas na Baía de 
Guanabara, e irá descrever as ações que devem ser tomadas agora e no futuro para a 
recuperação da Baía. A informação será claramente apresentada de forma que possa ser 
comparada com os dados de monitoramento, e também possam ser rastreadas pelo 
público em uma plataforma digital on-line descrita mais detalhadamente a seguir. 

 
Os setores governamentais responsáveis pela gestão da Baía de Guanabara 

encontrarão no Relatório do Estado da Baía um instrumento importante para alicerçar as 
decisões necessárias para o desenvolvimento e implementação bem sucedida de um Plano 
de Recuperação Ambiental da Baía de Guanabara, o PRA Baía, o que irá demandar o 
apoio de todos os setores da sociedade. 
 
1.1.2 ABORDAGEM 

O projeto reúne e analisa os relatórios relevantes e dados existentes que estão 
atualmente disponíveis para a Baía de Guanabara e sua bacia hidrográfica. Este projeto 
também inclui um breve resumo das informações ambientais e econômicas disponíveis. 
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A avaliação da Baía de Guanabara será então comparada com as informações disponíveis 
de outras baías costeiras, incluindo a Baía de Chesapeake no Estado de Maryland, para 
identificar e adaptar as abordagens utilizadas em outras áreas que possam ser úteis à Baía 
de Guanabara e ao Estado do Rio de Janeiro. 

 
A comparação da situação da Baía de Guanabara com as abordagens utilizadas 

em outras áreas do mundo, como na Baía de Chesapeake, é de grande interesse para este 
projeto. O projeto inclui análise e síntese das informações disponíveis que serão 
apresentadas ao público de forma clara e compreensível para todos os setores da 
sociedade. Desta forma, o público adquire o entendimento da condição ambiental da Baía 
e as causas de sua degradação, o que fornece uma base sólida para o desenvolvimento de 
uma visão partilhada para a recuperação ambiental da Baía de Guanabara. 

 
O conhecimento adquirido a partir da compilação e análise das informações 

relevantes relacionadas à Baía de Guanabara, em conjunto com a comparação com a Baía 
de Chesapeake e outros esforços de restauração semelhantes que obtiveram sucesso, irão 
promover a base de desenvolvimento das recomendações para um abrangente Plano de 
Recuperação Ambiental da Baía de Guanabara. Em etapas importantes do projeto, 
análises preliminares e recomendações serão compartilhadas, em workshops, com os 
setores da sociedade interessados, para obter suas contribuições e sugestões. 

 
O Boletim de Saúde Ambiental da Baía de Guanabara, similar à plataforma 

digital, denominada “BayStat”, desenvolvida para os esforços de restauração da Baía de 
Chesapeake, será desenvolvido e publicado pelo Centro de Ciência Ambiental da 
Universidade de Maryland (UMCES), utilizando recursos financeiros aparte, para 
permitir que o público verifique facilmente os progressos na recuperação ambiental da 
Baía de Guanabara. O Boletim será baseado nos dados de monitoramento que estão sendo 
coletados atualmente na Baía de Guanabara, pelo estado, agências locais, universidades 
e outros, e poderá ser acessado on-line como parte de uma plataforma digital. A 
plataforma digital também incluirá uma biblioteca de documentos utilizados na avaliação 
da condição da Baía, uma descrição das recomendações do plano de recuperação 
ambiental, e metas para a implementação que serão monitoradas pelo público para 
garantir que o plano de recuperação esteja sendo concretizado. Todas as informações 
compiladas para este projeto, análises e recomendações, serão publicadas em um formato 
de fácil acesso na internet para que esteja disponível para a revisão do público.  

 

2. COMPARAÇÃO BAÍA DE CHESAPEAKE E BAÍA DE GUANABARA 
 
Os estados de Maryland e Rio de Janeiro assinaram um acordo de Estados-Irmãos 

em 1999. Esse foi o primeiro passo dentro durante a relação de longa data existente entre 
os governos e cidadãos de ambos os estados. Inicialmente as atividade sob o acordo 
focaram-se em trocas de experiência e intercâmbios nos setores educacional e da 
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medicina. Mais recentemente, em 2011, o Governador Marin O’Malley, de Maryland, e 
o Governador Sérgio Cabral do Rio de Janeiro assinaram o Memorando de Entendimento 
para estabelece um programa de cooperação técnica para trabalhos relacionados à 
educação, cultura, ciência e tecnologia, energia, treinamentos técnicos e de trabalho, 
saúde, serviços sociais, esportes, juventude, e meio ambiente. Em 2014, os estados 
firmaram um acordo para conduzir um projeto de cooperação técnica sob os termos do 
Memorando de Entendimento “para compartilhar experiências sobre a Governança, 
Tecnologia Ambiental e Sistema de Saneamento para a Baía de Guanabara e a Baía de 
Chesapeake e então trabalharem juntos para a promoção da recuperação ambiental da 
Baía de Guanabara, com desenvolvimento sustentável e preservação da biodiversidade”. 

 
A Baía de Chesapeake é a maior baía na América do Norte. A Baía por si só se 

expande por dois estados, Maryland e Virginia. Já a sua bacia hidrográfica é muito maior, 
com cerca de 165.000 km2 (comparados aos cerca 4.000 km2 da bacia hidrográfica da 
Baía de Guanabara) e se estendendo pelos territórios de seis estados e o Distrito de 
Columbia. Apesar de ser muito maior, a Baía de Chesapeake enfrenta os mesmos desafios 
da Baía de Guanabara, incluindo: 

• Crescimento e desenvolvimento populacional descontrolados 
• Gestão precária do uso do solo 
• Poluição por esgotos, efluentes industriais, escoamentos urbanos, e agricultura 
• Contaminação bacteriana 
• Violação dos padrões para qualidade da água 
• Proliferação nociva de algas e mortandade de peixes 
• Condições de muito baixo ou nenhum oxigênio dissolvido - “zonas mortas” 
• Perda de habitats críticos: florestas, pantanais, vegetações aquáticas 

submersas 
• Empobrecimento da pesca: ostras, robalo listrado 
• Espécies invasivas: MSX e Dermo 
 
Além disso, a Baía de Guanabara e sua bacia hidrográfica (BHBG) compartilham 

várias similaridades com a Região Metropolitana de Baltimore-Washington (BWMR). 
 



15 
 

Essas duas áreas intensamente povoadas possuem área territorial e densidade 
populacional similares. Ambas as regiões também descarregam para Baías que são 
impactadas pela poluição. No cenário populacional, político e de saneamento se observa 
as seguintes similaridades: 

• População  
BWMR – 9.3 million 
BHBG – 8.6 million (basin pop.) 

• Política 
BWMR – 2 estados, 13 condados e 3 grandes municípios 
BHBG – 1 estado, 15 municípios  

• Problemas de saneamento 
BWMR – infraestrutura de saneamento deteriorada, US$ 4.8 B para melhoria nos 
sistemas de esgotamento e drenagem; BHBG – 70-80% dos esgotos não são tratados, e 
obras de infraestrutura de grande porte estão sendo implementadas. 

 
 
A Baía de Chesapeake também está mais adiante no processo de recuperação e 

com isso pode-se fornecer alguns insights úteis para beneficiar e acelerar a recuperação 
da Baía de Guanabara. A recuperação requer um compromisso de longo prazo e um forte 
suporte do público. Os esforços para a recuperação da Baía de Chesapeake começaram 
em 1972, com a assinatura da lei federal Clean Water Act (Lei da Água Limpa). Em 
seguida, seguiu com extensivos estudos sobre as razões do declínio ambiental da Baía. O 
acordo original da Baía de Chesapeake (Chesapeake Bay Agreement), assinado em 1983 
após a realização destes estudos científicos, foi um simples, testemunho de uma página 
assinado por líderes políticos para estabelecer a estrutura de governança do Programa da 
Baía de Chesapeake (Chesapeake Bay Program). O engajamento e compromisso dos 
líderes políticos na jurisdição da Baía de Chesapeake provou ter sido essencial para o 
sucesso a longo prazo da recuperação. O acordo mais recente de 2014, foi assinado pelos 
governadores dos seis estados que cobrem a Baía de Chesapeake (Maryland, Virginia, 
Delaware, Pennsylvania, West Virginia e New York), o prefeito de Washington, DC e o 
governo federal representado pelo Administrador da Agência de Proteção Ambiental dos 
Estados Unidos (US-EPA). O acordo de 2014 se baseia na longa história dos esforços da 
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restauração, porém os trabalhos para recuperar a Baía de Chesapeake ainda não estão 
concluídos. 

 
Na Baía de Chesapeake foi confirmado, da forma mais difícil, que as metas de 

longo prazo por si só, não são suficientes para a restauração. Dois dos compromissos 
anteriores estabelecidos para a recuperação da Baía não foram atendidos no longo prazo: 
o primeiro, compromisso de 1987 de atingir uma redução de 40% dos nutrientes até o ano 
2000, e o segundo, compromisso no ano 2000 de restaurar a qualidade da água até 2010. 
Ficou claro que as metas decenais ou de maior prazo não eram efetivas, e então, em 2009, 
os líderes responsáveis pelo acordo da Baía (Bay Agreement) concordaram em estabelecer 
metas de curto prazo para facilitar o monitoramento do progresso. Foram então 
determinadas metas bienais (2011, 2013, 2015, 2017, ...2025) e a publicação de relatórios 
de progresso para todos os anos subsequentes. Dessa forma, até um governador ou 
prefeito que servissem apenas um mandato de quatro anos, teriam no mínimo que atingir 
e se preocupar em concretizar dois compromissos formais para a recuperação da Baía. 
Essas metas bienais provaram ser efetivas para três governadores na Virgina e dois 
governadores em Maryland e todos os outros estados. 

 
Em Maryland e nas outras jurisdições da Bacia Hidrográfica da Baía de 

Chesapeake foram evidenciados dez fatores críticos que influenciaram o sucesso dos 
esforços da recuperação: 

 
1. Agências governamentais da esfera federal, estadual e local, universidades, setor 

privado, ONGs e a sociedade estão envolvidos em todos os aspectos da 
recuperação. Todas as partes interessadas se encontram regularmente para 
planejar e coordenar a recuperação;  

2. O plano de recuperação se baseia em conhecimento científico para atingir visão 
compartilhada da “A Baía que Queremos”. Os cidadãos entendem quais são as 
necessidades e pressionam seus líderes para seguirem as determinações de seus 
compromissos; 

3. Líderes políticos assinaram um acordo formal e os governos federal, estaduais e 
locais estão envolvidos e compromissados com a recuperação. Governadores, 
prefeitos, representante da EPA e outros líderes se encontram anualmente. 
Reuniões com secretários de departamento são realizadas trimestralmente; 

4. O plano de recuperação conta com verba dedicada. O financiamento da 
recuperação é dedicado e não é desviado para outras necessidades; 

5. O plano de recuperação deve ser equitativo e justo; 
6. As metas e compromissos devem ser mensuráveis, incluindo metas de curto e 

longo prazos, metas bienais; 
7. Deve haver monitoramento da revitalização e da qualidade da água; 
8. Comunicação transparente, regular e compreensível dos indicadores-chave para o 

público; 
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9. Todos os componentes devem ser responsabilizados pelas suas ações, ou ausência 
delas; 

10. Educação ambiental do público é requerimento em todos os níveis. 
 
Inúmeras medidas de recuperação são necessária para a Baía de Guanabara e sua 

bacia hidrográfica. Por exemplo: 
• O sistema existente de coleta e tratamento de esgotos deve ser renovado e novos 

sistemas devem ser construídos. O Programa de Saneamento dos Municípios do 
Entorno da Baía de Guanabara (PSAM) subsidiou e ainda está colaborando para 
a elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico dos quinze municípios 
pertencentes à Bacia da Baía de Guanabara. O PSAM também mapeou os planos 
para o curto, médio e longo prazos em um sistema de informações geográficas. 

• Há a necessidade de fortalecer e seguir mais consistentemente as leis relacionadas 
à poluição industrial e esgotos domésticos. O Instituto Estadual do Ambiente 
(INEA) contratou um consórcio que atualmente trabalha na inspeção melhoria de 
programas de controle de efluentes, fortalecimento do monitoramento e análises 
laboratoriais da qualidade das águas. 

• A todo momento novos prédios, estabelecimentos e residências estão sendo 
construídos sem conexão adequada ao sistema de coleta e tratamento de esgotos. 
Alguns passos devem ser tomados para prevenir a expansão não autorizada de 
ocupações irregulares em encostas, áreas alagáveis, manguezais, cabeceiras dos 
rios e outras áreas não cobertas pelo sistema de esgotamento. 

• Drenagem urbana e problemas com enchentes devem ser corrigidos através da 
relocação de moradores que se instalaram sem autorização em áreas alagáveis e 
junto aos rios e canais. A limpeza e intervenções em canais e áreas alagáveis são 
importantes para melhorar o sistema de drenagem, como comprovado pelo Projeto 
Iguaçu. 

• Melhoria na gestão de resíduos sólidos, no que diz respeito à coleta e disposição 
dos resíduos. 

• Remoção de sedimentos contaminados nos canais, rios e na própria Baía; 
• Proteção e restauração dos manguezais, preservando e recuperando a fauna e a 

flora. 
 
Apesar de terem havido esforços anteriores para a Baía de Guanabara e sua bacia 

hidrográfica, esses esforços não atingiram os seus objetivos plenamente, algum progresso 
ocorreu e é possível agora tomar passos que assegurem os esforços continuem a aprimorar 
para o futuro. É muito importante que: 

 
1. A recuperação atinja uma visão pública compartilhada para a Baía – “A Baía 

que Queremos”; 
2. O plano de recuperação seja desenvolvido com o suporte e contribuições de 

todas as partes interessadas; 
3. O plano inclua metas de curto prazo que demonstram o progresso; 
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4. O plano mantenha a credibilidade através do reporte do progresso usando 
métricas simples e visíveis; 

5. O plano e os esforços para a recuperação sejam completamente transparentes 
e que reporte os compromissos e metas ao público com maior regularidade; 

6. Por último e mais importante, os governos federal, estaduais e locais, as 
universidades, setor privado e a sociedade devem trabalhar em conjunto para 
atingir a recuperação. 

 
 

3. COMPONENTES AMBIENTAIS 
 

3.1 METODOLOGIA 
 

Baseado em uma revisão e análise dos relatórios relevantes, o Coordenador do 
Projeto da KCI e sua equipe irão trabalhar em colaboração com cientistas do Centro de 
Ciências Ambientais da Universidade de Maryland (UMCES), centros de pesquisa e 
universidades regionais, e outras instituições técnicas e científicas interessadas para 
analisar os relatórios existentes sobre a qualidade da água da Baía, incluindo parâmetros 
físico-químicos, biológicos e bacteriológicos. Em seguida, será realizada uma pesquisa 
das principais atividades econômicas que ocorrem na bacia hidrográfica da Baía de 
Guanabara, incluindo os mapas relevantes de uso da terra e usuários existentes, para 
proporcionar uma visão abrangente dos fatores que mais influenciam a saúde do 
ecossistema da Baía. 

 
Em consulta com instituições públicas e privadas, o projeto irá resumir as 

projeções existentes do aumento das atividades industriais, portuárias e do setor de 
serviços devido ao crescimento da população nos municípios do entorno da Baía, entre 
outros fatores. O estudo irá promover uma visão ampla dos fatores que se espera que 
causem mais impactos ao ecossistema da Baía no presente e no futuro, baseado nas 
projeções disponíveis. 

 
O projeto de análise da Visão Geral do Estado da Baía de Guanabara foi 

preparado, apresentado e discutido no Primeiro Workshop de Consulta Pública 
organizado pela Cooperação Técnica no dia 29 de abril de 2016, e contou com a presença 
de setores da sociedade, instituições acadêmicas, organizações não governamentais, 
empresas e agências governamentais. O objetivo da discussão com estas partes 
interessadas foi de receber suas sugestões e chegar o mais próximo possível de um 
consenso comum sobre as condições ambientais atuais, principais fatores que impactam 
a saúde da Baía de Guanabara e indicadores mais apropriados que devem ser monitorados 
para a avaliação ambiental. 
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O processo de compartilhamento de informações através da educação e 
sensibilização do público é extremamente importante para o sucesso da Recuperação 
Ambiental da Baía de Guanabara porque promoverá uma explicação clara da condição 
ambiental da Baía para permitir que os cidadãos, profissionais, acadêmicos, e 
responsáveis por tomadas de decisão entendam os impactos e participem no 
desenvolvimento de ações adicionais necessárias para reduzir a poluição que afeta o 
ecossistema, e mitigar e/ou eliminar a poluição que chega na Baía e águas costeiras. 

 
Outro ponto importante deste projeto é a seleção de indicadores ambientais que 

sejam de fácil entendimento para o público e que possam ser utilizados para fins 
educacionais. Isto irá permitir que os cidadãos acompanhem o progresso no cumprimento 
das metas de curto, médio e longo prazo para a restauração da qualidade da água na Baía. 
O monitoramento dos indicadores escolhidos será interpretado e divulgado on-line pela 
UMCES, de forma simples e resumida no Boletim, de maneira semelhante ao utilizado 
na Baía de Chesapeake, Enseada de Long Island, Baía de São Francisco e muitas outras 
baías nos Estados Unidos e no mundo. 

 
Utilizando a plataforma digital desenvolvida pela Universidade de Maryland para 

o Boletim da Baía de Guanabara, que é um projeto financiado separadamente, a KCI e o 
UMCES irão trabalhar com a Cooperação Técnica, outras agências sugeridas pela 
Cooperação Técnica e universidades regionais para identificar e resumir as informações 
que descrevem o estado da Baía de Guanabara e o Plano de Recuperação da Baía de 
Guanabara para exibição on-line. A plataforma digital do Boletim também incluirá links 
que direcionam para informações on-line já existentes do PSAM, INEA, universidades 
regionais e outros, e que sejam úteis para os usuários da plataforma. 

 
 A plataforma digital irá proporcionar aos cidadãos uma descrição clara e 

compreensível do Estado da Baía, do Plano de Recuperação (incluindo as metas de longo 
e curto prazo) e o estado da recuperação baseado no monitoramento contínuo e em 
relatórios. A plataforma digital irá incluir links para a biblioteca de documentos 
importantes compilados e revisados pela KCI na primeira fase deste projeto e catalogados 
usando o SharePoint. 

 
O Segundo Workshop de Consulta Pública será realizado no final do mês de junho 

do ano de 2016, e fornecerá recomendações para o Plano de Recuperação, e coletará 
comentários do público no que tange as metas de recuperação de longo prazo para a Baía 
de Guanabara e para sua bacia hidrográfica (A Baía que Queremos). O Plano de 
Recuperação incluirá metas de curto prazo, as “Metas de 2 Anos”, que possuem o intuito 
de assegurar que o Plano de Restauração seja seguido à risca, e que indicadores 
apropriados sejam incluídos no Boletim de Saúde Ambiental que está sendo preparado 
pela UMCES para medir e reportar o status dos esforços de recuperação da baía. 
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O Terceiro Workshop de Consulta Pública será realizado no mês de setembro do 
ano de 2016, e incluirá a apresentação e discussão das metas de restauração 
recomendadas, as “Metas de 2 Anos”, o Boletim de Saúde Ambiental, e a plataforma 
digital que será utilizada para traquear o progresso dos esforços tendo como objetivo “A 
Baía que Queremos”. 

 
Por fim, o projeto irá fornecer recomendações para o Plano de Recuperação, com 

base no resultado dos três workshops de consulta pública, semelhantes aos planos 
elaborados em Baía de Chesapeake e outras baías ao redor do mundo. Ao olhar para as 
condições atuais e os requisitos de restauração da Baía de Guanabara, em comparação 
com outras baías mundo afora, o Estado do Rio de Janeiro e seus cidadãos se beneficiarão 
de experiências internacionais para garantir que as melhores abordagens disponíveis 
estejam sendo usadas nos esforço de restauração para a Baía de Guanabara. 

 
Além disso, a plataforma digital e o Boletim de Saúde Ambiental irão fornecer 

uma estrutura que possibilitará as agências governamentais do Rio de Janeiro, as 
universidades localizadas na bacia, os Comitês de Bacia Hidrográfica entre outras partes 
interessadas no Rio de Janeiro, exercitar a constante atualização do sistema com a 
finalidade de orientar e publicamente relatar o progresso na recuperação ambiental da 
Baía de Guanabara. 
 

3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DA BAÍA DE GUANABARA E SUA BACIA 

HIDROGRÁFICA 
 
A Baía de Guanabara é um sistema estuarino que ocupa uma área total de 384 

km2, com ilhas localizadas em seu interior as quais somam 56 km2, e com um espelho 
d’água de 328 km2 (Figura 1.1) (KJERFVE, 1997). A baía mede 30 km de norte a sul e 
28 km de leste a oeste em seus pontos de maior extensão; sua entrada mede 1,6 km entre 
o Forte São João na margem ocidental e a Fortaleza de Santa Cruz no ponto leste. A baía 
detém um volume de água médio de 1,87 x 109 m3 (KJERFVE, 1997) e profundidades 
que variam desde alguns metros em suas margens até mais de 40 m no canal principal, 
com 84% da baía sendo mais rasa do que 10 m (Figura 1.2) (FIGUEIREDO, 2014). A 
variação em sua profundidade é um fato que influencia consideralvemente na circulação 
da água na Baía de Guanabara. Um banco de areia localizado na entrada da baía também 
influencia a circulação de água interna devido à canalização das correntes marinhas 
(KJERFVE, 1997).  

 
O litoral da Baía de Guanabara possui perímetro aproximado de 131 km de 

extensão e consiste de 53 praias. (SAMPAIO, 2003; KJERFVE, 1997). Os perfis de 
temperatura (24,2 ± 2.6ºC) e salinidade mostram as condições da água sendo bem 
misturadas na área da entrada da baía, e se estendendo de 15 a 20 km para o interior. Além 
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disso, as velocidades de correntes de maré variam de 0,2 a 0,5 m/s perto da entrada da 
baía, até menos de 0,1 m/s em áreas rasas internas (SAMPAIO, 2003).  

 
No que diz respeito aos sedimentos de fundo, na Baía de Guanabara são 

compostos de areia médias, areia finas e muito finas, areia lama e sedimento lamoso 
(QUARESMA, 2001). Desde a entrada da baía até a Ponte Rio-Niterói, as areias médias 
são dominantes devido às forças hidrodinâmicas que atuam nessa área. O sedimento de 
fundo torna-se fina areia, areia lama e sedimento lamoso nos setores internos da baía 
devido à velocidade reduzida das marés (QUARESMA, 2001). A composição do 
sedimento de fundo nos setores internos também é influenciada pelas cargas de 
sedimentos trazidos pelos rios afluentes e pelas atividades antrópicas que ocorrem na 
bacia hidrográfica (QUARESMA, 2001; SOARES-GOMES, 2016). 
 

 
FIGURA 1.1: BAÍA DE GUANABARA E SUA BACIA HIDROGRÁFICA 

 
Fonte: LIMA, 2006 
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Figura 1.2: Mapa de Batimetria da Baía de Guanabara 

 
Fonte: SAMPAIO, 2003 

 
A bacia hidrográfica da Baía de Guanabara ocupa uma área de 4.080 km2 

(KJERFVE, 1997), e é composta por 15 municípios que são abrangidos totalmente ou 
parcialmente pelos limites da bacia, sendo eles: Belford Roxo, Cachoeiras de Macacu, 
Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova 
Iguaçú, Rio Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João de Meriti e Tanguá (Tabela 
1.1). É importante mencionar que o município de Petrópolis também é parcialmente 
abrangido pela bacia hidrográfica da Baía de Guanabara; no entanto, devido ao fato que 
95% do seu território estar localizado fora da bacia, o município de Petrópolis não é 
considerado neste relatório (PACÍFICO, 2011). 

 
 

TABELA 1.1: O TERRITÓRIO TOTAL DE CADA MUNICÍPIO E SUAS ÁREAS ESPECÍFICAS ABRANGIDAS 
PELA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 

Municípios 
Território Municipal 

Total (ha) 

Território Englobado pela Bacia 
Hidrográfica 

ha % 
Belford Roxo 7979,1 7979,1 100 
Cachoeiras de Macacú 95580,6 89845,8 94 
Duque de Caxias 46457,3 46457,3 100 
Guapimirim 36081,3 36081,3 100 

Itaboraí 42421,9 42421,9 100 
Magé 38569,6 38569,6 100 
Mesquita 4160,0 4160,0 100 
Nilópolis 1915,7 1915,7 100 
Niterói 12937,5 7762,5 60 
Nova Iguaçú 52388,8 28290,0 54 
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Rio Bonito 46217,6 19411,4 42 
Rio de Janeiro 118229,6 35468,9 30 
São Gonçalo 24914,2 24914,2 100 
São João de Meriti 3483,8 3483,8 100 
Tanguá 14662,3 14662,3 100 

 
Fonte: PACÍFICO, 2011 

 
Com relação à população, a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara possui cerca 

de 8.570.000 moradores. O número leva em conta a população residente de todos os 
municípios que compõem a bacia, incluindo Petrópolis (PSAM, 2015). A densidade 
populacional média é de 2.100 pessoas/km2; no entanto, o número aumenta 
consideravelmente nas áreas próximas ao espelho d’água da baía. Devido à alta densidade 
populacional, 27.9% da área total dos municípios componentes da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro possuíam cobertura vegetativa no ano de 2005, e 65% da área da bacia 
é urbanizada e/ou antropizada (LIMA, 2009).  

 
A bacia hidrográfica contribuinte à Baía de Guanabara apresenta características 

topográficas contrastantes, incluindo zonas montanhosas, áreas planas de baixada e áreas 
planas de restingas, mangues e praias. Limita-se ao norte com a Serra do Mar, com 
altitudes entre 1000 e 2000 m. Na fronteira sul da bacia encontram-se cadeias de 
montanhas mais baixas (500 a 1000 m), que correm paralelas ao litoral. (LIMA, 2009; 
PCI, 2003). 

 
Entre os 55 rios principais que são afluentes à Baía de Guanabara, os que 

contribuem com a maior vazão de água doce são o Rio Iguaçú, Rio Caceribú, Rio Macacu, 
Rio Guapimirim, Rio Estrela, Rio Sarapuí e o Rio São João de Meriti (COELHO, 2007; 
SAMPAIO, 2003). Os vários rios que são afluentes à baía contribuem com a descarga 
média anual de cerca de 200 m3/s (IBG, 2002). É importante notar que a vazão estimada 
de água doce para a baía varia substancialmente entre diferentes fontes na literatura, e 
informações mais detalhadas sobre este assunto podem ser encontradas no subcapítulo Os 
Rios da Baía de Guanabara, deste relatório. Adicionalmente, os rios que deságuam na 
baía podem ser classificados como de regime torrencial. Os afluentes que nascem no 
interior da Mata Atlântica na área oeste da bacia descem pelas encostas da Serra do Mar 
e dos maciços costeiros, acumulando em seus percursos grande energia. Porém, essa 
energia se perde rapidamente quando os rios chegam às regiões de baixada, devido à 
brusca queda de velocidade de escoamento, o que gera o meandramento desses rios nas 
áreas de planície, ocasionando também grande redução na capacidade de drenagem nessas 
áreas. A capacidade reduzida de drenagem desses rios ocasiona enchentes constantes na 
região oeste da bacia. Vale mencionar que alguns rios das áreas mais urbanizadas da bacia 
foram canalizados e cobertos por ruas, tornando-se parte do sistema de drenagem e 
esgotamento sanitário das cidades. (LIMA, 2009; PCI, 2003). Os rios que afluem na área 
nordeste da bacia possuem áreas úmidas e mangues em suas desembocaduras (PCI, 2003), 
fatores que influenciam positivamente na qualidade de água observada naquela área. 
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De modo geral, a região hidrográfica da Baía de Guanabara apresenta elevado 

grau de complexidade, tanto no que se refere às questões socioeconômicas e ambientais, 
quanto à situação da utilização dos recursos hídricos, os quais já se encontram 
comprometidos sob os aspectos de quantidade e qualidade. A bacia hidrográfica, no que 
tange a potencialidade hídrica, se caracteriza pela insuficiência em termos de quantidade 
e qualidade na região oeste, dependendo assim de recursos externos à bacia para o 
atendimento das demandas locais. Por outro lado, a região leste, que possui maior 
abundância hídrica, tem sua disponibilidade atual comprometida com o abastecimento 
das populações locais, e com o compromisso de atendimento às futuras demandas 
relativas ao crescimento demográfico na região (LIMA, 2009). 

3.3 OS RIOS DA BAÍA DE GUANABARA 
 
3.3.1 INFORMAÇÕES DE BASE 

 
Os rios que escoam para a Baía de Guanabara são classificados como de regime 

torrencial. Eles nascem na Mata Atlântica e descem os abruptos declives da Serra do Mar 
e montanhas costeiras, com cursos reduzidos, forte poder erosivo e grande energia. Essa 
energia é rapidamente perdida nas baixadas por causa de redução das velocidades de 
escoamento, que fazem com que o rio se espalhem aumentando seus leitos e formando 
grandes terrenos pantanosos nas planícies, caracterizados por inexpressiva capacidade de 
drenagem (COELHO, 2007). A Baía de Guanabara é considerada um estuário de 
inúmeros rios que descarregam na Baía, em média, 200 mil litros de água por segundo 
(200 m3/s) provenientes de uma bacia hidrográfica de aproximadamente 4080 km2. Toda 
essa água é capturada pelas sub-bacias dos vários rios drenantes à Baía de Guanabara e 
que juntas consituem a Região Hidrográfica da Baía de Guanabara (IBG, 2002). Existem 
55 rios que escoam em direção à Baía de Guanabara e a maioria destes rios podem ser 
observados na Figura 2.1. Dentre os rios mais importantes destacam-se o Iguaçu, 
Caceribu, Macacu, Guapimirim, Estrela, Sarapuí e o São João de Meriti, porque estes são 
os que mais contribuem para o escoamento de águas para a Baía (COELHO, 2007; 
SAMPAIO, 2003). 
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FIGURA 2.1 RIOS QUE DESAGUAM NA BAÍA DE GUANABARA 

 
Fonte: PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL, 2003. 

 
A Bacia da Baía de Guanabara foi dividida pela JICA (1994) em 24 sub-bacias e 

5 bacias das ilhas da Baía (PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL, 2003; 
SAMPAIO, 2003). A Figura 2.2 a seguir mostra as sub-bacias dos rios no sistema 
hidrográfico da Baía de Guanabara e a Tabela 2.1 lista os principais rios, os municípios 
cobertos pela sub-bacia e suas respectivas áreas de drenagem. As sub-bacias com maiores 
áreas de drenagem, da maior para menoer, como observado na Figura 2.2, são as do 
Guapi-Macacu, Caceribu e Iguaçu/Sarapuí, que formam meandros e deltas estuarinos, 
cobertos por extensos manguezais (SAMPAIO, 2003; COELHO, 2007). Seguindo a 
ordem crescente de tamanho, as outras grandes sub-bacias são 
Estrela/Inhomirim/Saracuruna, Guaxindiba/Alcântara, Acari/Pavuna/Meriti, Roncador, 
Suruí, Canal do Cunha, Irajá, Canal do Mangue, Imboassú, Bomba, Iriri e Canal de Magé 
(IBG, 2002). 
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FIGURA 2.2 SUB-BACIAS DA BACIA DA BAÍA DE GUANABARA 

 
Fonte: Modificação do mapa encontrado em http://cbh-bg.maps.arcgis.com. 

 
 

TABELA 2.1. PRINCIPAIS SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS DA BACIA DA BAÍA DE 
GUANABARA E SEUS RESPECTIVOS RIOS PRINCIPAIS E AREAS DE DRENAGEM 

 
 Sub-bacia 
hidrográfica Principais cursos de água Munícipios 

pertencentes 
Área 
(km2) * 

Enseada de Botafogo – 
Rio Carioca – Urca – 
Centro  

Rio Carioca ou Rio dos Caboclos, 
Riacho Silvestre, Rio Lagoinha,  Rio 
Berquó, Rio Banana Podre, Rio Cascata 
da Jaca e Rio Laranja Bichada 

Rio de Janeiro 21,68 

Canal do Mangue Canal do Mangue, Rio das Bananas, Rio 
Papa-Couve, Rio Maracanã, Rio São 
João, Rio Comprido, Rio Trapicheiro, 
Rio Joana, Rio Andaraí, Rio Excelsior, 
Rio Perdido, Rio dos Cachorros, Rio 
Agostinho, Rio Cascata, Rio dos Urubus, 
Rio Cachoeira, Rio Joana Inferior, 
Riacho do Mirante, Córrego do Tanque, 
Riacho do Professor, Rio Jacó, Rio do 
Comando, Rio do Picafumo, Riacho da 
Coruja, Rio São Manuel, Rio do 
Felizardo ou Pai Vicente, Rio Catumbi, 
Rio Coqueiros, Rio Estrela e Rio 
Intermediário 

Rio de Janeiro 37,95 
 

Canal do Cunha Canal do Cunha, Rio Faria Timbó, Rio 
Timbó, Rio Faria, Rio Faleiro, Rio 
Méier, Rio dos Frangos, Rio Jacaré, Rio 
Salgado, Rio Dom Carlos e Canais de 
Manguinhos, Benfica, do Eixo 300, do 
Eixo 500 e Bento Ribeiro Dantas 

Rio de Janeiro 70,23 

São Cristovão *** Rio de Janeiro 6,41 
Rio Irajá – Canal da 
Penha – Rio Ramos 

Rio Irajá, Rio Arapogi, Rio Quitungo, 
Rio Escorremão, Rio Bicas, Rio Nunes, 
Valão de Trolley e os Canais da Penha, 
Castelo Branco e do Curtume Carioca, 
Rios Ramos e Marmita 

Rio de Janeiro 50,95 

 

http://cbh-bg.maps.arcgis.com/
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Rios Acari – Pavuna – 
Meriti 

Arroio do Afonsos, Rio Acari, Rio 
Anchieta, Rio Caldereiro, Rio Calogi, 
Rio Cambuí, Rio Caranguejo, Rio 
Catarino, Rio das Pedras, Rio do Cabral, 
Rio do Pau, Rio dos Cachorros II, Rio 
Fontinha, Rio Lucas, Rio Marangá, Rio 
Meirinho, Rio Ninguém, Rio Orfanato, 
Rio Piraquara, Rio Sanatório, Rio São 
João de Meriti, Rio Sapopemba, Rio 
Timbó Superior, Rio Valqueire, Vala da 
Favela Acari, Vala do Comendador 
Guerra, Rio Pavuna 

Rio de Janeiro, 
São João de 
Meiriti e Duque 
de Caxias 

154,26 

Cabo do Brito *** Duque de Caxias 19,72 
Rios Iguaçu-Sarapuí  Rio Iguaçu, Rio Pilar, Rio Bandeira, Rio 

Pati, Rio Tinguá, Rio da Bota, Rio 
Capivari, Rio Sarapuí, Rio das Tintas, 
Rio das Sardinhas, Rio do Lúcio, Rio 
Viegas, Rio do Registro, Riacho Cabral, 
Córrego da Água Azul, Córrego do 
Socorro, Rio Dona Eugênia 

Belford Roxo, 
Mesquita, Rio de 
Janeiro, Nilópolis, 
São João de 
Meriti, Nova 
Iguaçu e Duque 
de Caxias 

716,72 

Rios Estrela-
Inhomirim-Saracuruna 

Rio Estrela, Rio Caioba-Mirim, Rio 
Saracuruna, Rio Inhomirim, Vala da 
Olaria, Córrego Tibiriçá, Rio Cachoeira, 
Canal Caioaba, Córrego da Taquara, 
Canais de Santo Antônio e Mato Alto  

Duque de Caxias, 
Magé e Petropólis 

348,88 

Mauá *** Magé 17,92 
Rio Suruí Rio Suruí Magé 84,44 
Rio Iriri Rio Iriri Magé 19,63 
Rio Roncador Rio Roncador, Córrego do Sossego, Rio 

do Pico e Córrego do 
Sertão 

Magé e 
Guapimirim 

115,19 

Canal de Magé Canal de Magé Magé e 
Guapimirim 

17,08 

Rios Guapi/Macacu  Rio Macacu, Rio Soberbo, Rio Iconha, 
Rio Bananal, Rio Guapi-Açu, Rio São 
Joaquim, Rio Bela Vista, Rio Bengala, 
Rio Soarinho, Rio das Pedras, Rio 
Pontilhão, Rio Alto Jacu, Rio Duas 
Barras, Rio Cassiano e Rio Guapiaçu 

Guapimirim, 
Itaboraí e 
Cachoeiras de 
Macacu 

1262,03 

Rio Caceribu Rio Caceribu, Rio Aldeia, Rio 
Cachoeira, Rio Guaraí-Mirim, Rio 
Bonito, Rio Tanguá e Rio dos Duques 

Tanguá, Rio 
Bonito, Itaboraí, 
Guapimirim e São 
Gonçalo 

811,34 

Rios  
Guaxindiba/Alcântara  

Rio Guaxindiba, Rio Alcântara, Rio 
Aldeia, Rio Mutondo, Rio Colubandê, 
Rio Areal, Rio Goianá, Rio Salgueiro e 
Rio Camarão 

Niterói, São 
Gonçalo e 
Itaboraí 

173,07 

Rio Imboassú Rio Imboassú e Rio Salgueiro São Gonçalo 29,43 
Baía Itaoca *** São Gonçalo 8,54 
HSB of Bomba River Rio Bomba São Gonçalo e 

Niterói 
26,78 

Canal do Fonseca – 
Centro de Niterói 

Canal do Fonseca Niterói 9,26 

Icaraí – Ingá – Boa 
Viagem (Catedrar) 

Canal Icaraí  Niterói 7,57 

São Francisco, 
Jurujuba e Charitas  

Canal de São Francisco Niterói 9,46 

Canal Canto do Rio Canal Canto do Rio Niterói 6,21 
ILHAS 
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Ilha do Governador Rio Jequiá e Córrego Galeão, Canal dos 
Bancários, Canal da Portuguesa 

Rio de Janeiro 36,28 

Ilha de Paquetá *** Rio de Janeiro 2,21 
Ilha do Fundão *** Rio de Janeiro 5,35 
Ilha do Engenho *** São Gonçalo 0,98 
Ilha de Santa Cruz *** Niterói 1,10 

Fonte: SEMADS, 2001; PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL, 2003; COELHO 2007; 
AMADOR, 2012. 

*** Informação não encontrada. Em alguns casos não existem rios na sub-bacia porque consistem de 
pequenas enseadas aonde são observados escoamentos difusos.  
* Dados sobre as áreas das sub-bacias foram retirados de Pacific Consultants International (2003). Esse 
documento tem a informação para todas as sub0bacias. Apesar de alguns valores de áreas diferirem 
dependendo da fonte, a maioria dos dados é consistente.  

 
Grande parte dos rios tributários à Baia sofreram modificações em suas 

características naturais ao longo do tempo, principalmente no final do século XIX e 
inpicio do XX. Essas modificações estão principalmente relacionadas com obras de 
dreanagem urbana executadas pelos municípios, estado e agências federais. A Comissão 
de Saneamento da Baixada Fluminense e o Departamento Nacional de Obras e 
Saneamento (DNOS) foram os principais responsáveis pelas mais significantes mudanças 
durante os anos 30 e 40, tais como obras drenagem, retificação e canalização dos cursos 
de água (SAMPAIO, 2003). Nas áreas mais urbanizadas da Bacia Hidrográfica da Baía 
de Guanabara, muitos rios foram canalizados e cobertos por ruas, se tornando parte do 
sistema de drenagem e esgotamento dos municípios, apresentando águas de péssimas 
qualidades. Alguns exemplos são os Rios Berquó, Banana Podre e grande parte do Rio 
Carioca, na sub-bacia do Botafogo; e o Rio Papa Couve, na bacia do Canal do Mangue 
(IBG, 2002; COELHO, 2007). 
 
3.3.2 AS MAIORES SUB-BACIAS 
 

3.3.2.1 SUB-BACIA DOS RIOS GUAPI/MACACU 
 

A Bacia do Guapi/Macacu tem uma area de drenagem aproximadamente de 
1262.03 km2 (PCI, 2003). A bacia é limitado ao norte e noroeste pela Serra dos Orgãos, 
ao nordeste pela Serra de Macaé de Cima, ao leste pelas Serras da Botija e Monte Azul e 
ao sul pelas Serras do Sambê e dos Garcias. O municiípio de Guapimirim tem 95% de 
sua área dentro desta sub-bacia, Cachoeiras de Macacu tem 90% e Itaboraí tem 12% 
(SEMADS, 2001; AMADOR, 2012). 

 
O rio Macacu é o maior dessa bacia e nasce na Serra dos Orgãos, no parque 

estadual de Três Picos em uma altitude de 1700 metros no município de Cachoeiras de 
Macacu. Esse rio percorre 74 km até descarregar suas águas no rio Guapimirim. Os 
maiores tributários do rio Macacu em sua margem esquerda são os rios São Joaquim, Bela 
Vista, Bengala, Soarinho, das Pedras, Pontilhão e Alto Jacu e na sua margem direita os 
rios Duas Barras, Cassiano e Guapiaçu (SEMADS, 2001). A sub-bacia do Guapi/Macacu 
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surgiu de uma conexão artificial entre as bacias do rio Guapimirim e Macacu 
(EMBRAPA, 2009). Na confluência do Guapiaçu e Macacu começa o Canal de Imunana, 
que foi construído em 1947 pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
objetivando drenar as frequentes enchentes nas áreas adjacentes. Com a construção do 
canal, o curso natura do Macacu foi desviado para se conectar ao Guapimirim. Por cause 
dessa intervenção a área de drenagem do Guapimirim cresceu significantemente e depois 
de recber as águas do Macacu e Guapiaçu, o rio começou a ser chamado Guapi a partir 
do ponto de encontro até sua desembocadura na Baía de Guanabara (IBG, 2002; 
AMADOR, 2012). Com destaque para o Canal de Imunana, as principais obras 
conduzidas pelo DNOS e seus respectivos locais estão destacados na Figura 2.3. 

 
FIGURA 2.3 INTERVENÇÕES ANTROPOGÊNICAS (OBRAS DE RETIFICAÇÃO E DRENAGEM) NOS RIOS 

GUAPI-AÇU, MACACU, GUAPIMIRIM AND CACERIBU 

 
Fonte: EMBRAPA, 2009. 

 
O rio Caceribu que era um tributário do rio Macacu em sua margem esquerda, foi 

desviado através de obras do DNOS tendo uma desembocadura independente onde 
costumava ser a desembocadura do rio Macacu na Baía de Guanabara. A sub-bacia 
Guapi/Macacu é responsável pelo abastecimento de água para os municípios de 
Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. As águas também 
são usadas para irrigação e psicicultura. O uso do solo é predominantemente rural com 
áreas de vegetação natural, agricultura e pastagens (IBG, 2002).  

 
A fisiografia dos rios dessa sub-bacia podem ser dividas em três distintos 

segmentos. O primeiro é caracterizado pelos trechos que descem as inclinações da Serra 
do Mar, formando cachoeiras e corredeiras, com margens cobertas por Mata Atlântica. O 
segundo segmento é curto e percorre uma área de transição entre as escarpas e as 
planícies, num terreno menos acidentado que o do primeiro segmento. As margens dos 
rios nessa região consistem de árvores das terras baixas e espécies mais adaptadas à 
umidade. O terceiro segmento é o baixo curso, que é longo e percorre terrenos planos 
com mínimos desníveis, uma área altamente influenciada pelas marés e que é facilmente 
inundável. A vegetação deste terceiro segment consiste em áreas de pastagem, 
manguezais e arbustos. Os rios dessa sub-bacia percorrem principalmente áreas rurais 
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mas o centros urbanos principais são as áreas urbanizadas de Cachoeiras de Macacu e 
Guapimirim (EMBRAPA, 2009). 

 
O bioma da bacia é a Mata Atlântica e alguns ecossistemas são os manguezais, 

rios, estuários, campos de altitude e brejos. Algumas Unidades de Conservação estão 
parcialmente localizadas nessa sub-bacia, tais como o Parque Nacial da Serra dos Orgãos, 
a Área de Proteção Ambiental (APA) de Petropólis e a APA Guapimirim. A APA 
Jacarandá em Cachoeiras de Macacu e Estação Ecológica (ESEC) Paraíso, que possui 
metade de sua área no município de Guapimirim, estão sob responsabilidade do governo 
estadual. A sub-bacia também conta com o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro, que 
pesquisa os primatas da região para reintroduzí-los ao habitat natural (IBG, 2002). 

 
Na bacia do Guapi/Macacu além da poluição por esgoto não tratado também 

existe a poluição difusa associada aos pesticidas usados nas plantações. Em algumas áreas 
as do rio Macacu foram desviadas para irrigação e piscicultura, sob a orientação de 
técnicos do Emater-Rio. A degradação da bacia é também assocaida com a intensa 
extração de areia dos leitos dos rios, que foi mecanizada em 1960. A remoção de areia 
cria buracos nos leitos, destruindo vegetações ripárias, causando deslizamentos nas 
margens dos cursos de água, aumentando a turbidez das águas e causando mudanças no 
sistema de drenagem da bacia. A Figura 2.4 mostra os rios da sub-bacia Guapi/Macacu e 
os pontos onde a água é captada, em vermelho, e os pontos onde a água é usada para 
piscicultura, em verde. Através da Figura 2.4 é observado também as áreas inudáveis da 
sub-bacia, que mais sofrem com as enchentes (SEMADS, 2001). 

 
FIGURA 2.4 SUB-BACIA DOS RIOS GUAPI/MACACU

 
 Fonte: SEMADS, 2001. 
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Alguma indústrias responsáveis no passado e atualmente por atividades 
potencialmente poluidoras na bacia são a CIBRAPEL – Papel e Embalagens, CCPL – 
Macacu e a Klabin Fábrica de Papel e Celulose S/A. Essas indústrias se enquadram na 
lista das 155 indústrias prioritárias para controle da FEEMA em toda a Baía de 
Guanabara. Os resíduos sólidos são dispostos nos vazadouros de Bonfim, em Guapimirim 
(20 tons/dia) e em Japuíba, em Cachoeiras de Macacu (80 tons/dia) (IBG, 2002). 
 

3.3.2.2 SUB-BACIA DO RIO CACERIBU 
 

O rio Caceribu é um dos principais tributários da Baía de Guanabara com 60 km 
de extenção e a segunda maior área de drenagem de 811,34 km2, que é aproximadamente 
20% de toda a Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (PCI, 2013). O Caceribu nasce 
nas montanhas e florestas no município de Rio Bonito e Tanguá. Antes de descarregar na 
parte leste da Baía de Guanabara, no manguezais da Área de Preservação Ambiental de 
Guapimirim, o rio cruza as cidades de Tanguá, Itaboraí e parte de São Gonçalo e 
Guapimirim. A sub-bacia é caracterizada por uma alta concentração de rios de primeira 
ordem e os principais tributários do Caceribu são os rios Aldeia, dos Duques, Bonito e 
Tanguá (IBG, 2002; AMADOR, 2012). A ESEC Guanabara ocupa 0,6% da bacia do 
Caceribu, o que representa 5 km2 da área total de drenagem (ROBERTO, 2009). 

 
Originalmente o rio Caceribu era um tributário do rio Macacu e ambos os rios no 

passado eram vias de transporte de pessoas e bens. Porém, com as grandes obras de 
engenharia entre os anos 40 e 60 para o saneamento, o rio Macacu foi desviado para o 
Guapimirim e a bacia do Caceribu foi isolada com o rio descarregando na mesma área da 
antiga desembocadura do Macacu. É claramente observável a interferência antropogênica 
na bacia, especialmente devido às retificações dos rios (IBG, 2002; ROBERTO, 2009). 
Essas mudanças romperam com as configurações naturais que foram responsáveis pela 
história de ocupação da região. Atualmente o principal acesso à região é a rodovia BR-
101, que leva ao Rio de Janeiro e à Região dos Lagos. Os municípios pertencentes à bacia 
são cidades dormitórios e de passagem de pessoas e bens através da rodovia (IBG, 2002). 

 
A bacia do Caceribu tem menores problemas ambientais do que as bacias 

localizadas na parte oeste da Baía de Guanabara por causa da menor população e 
densidade populacional. Porém, os municípios de São Gonçalo e Itaboraí têm mostrado 
grandes taxas de crecimento nos últimos anos, bem maiores que de outros municípios da 
Baía, especialmente porque a região sediará o complexo petroquímico COMPERJ. 
Infelizmente, essa grande taxa de crescimentp é acompanhada por grande taxa de 
desflorestamento (IBG, 2002). 

 
As atividades industriais mais significantes estão associadas com a produção de 

cerâmicas para a produção de tijolos usados na urbanização  da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. Antigamente a grande demanda do crescimento metropolitano era 
madeira, material que também era ilegalmente extraído na área. A exploração e 
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processamento de argila na indústria de cerâmicos é responsável por degradação dos solos 
e assoreamento dos rios. O setor de serviços está crescendo na região junto com a 
urbanização, o que agrava os problemas de saneamento e desflorestamento (IBG, 2002). 

 
Algumas indústrias instaladas na sub-bacia do Caceribu que são exercem 

atividades potencialmente poluidoras são a Companhia Brasileira de Antibióticos 
(CIBRAN) e PERMA Indústria de Refrigerantes. Os resíduos sólidos são despejados no 
vazadouro Estrada da Ferma, localizado em Itaboraí (160 tons/dia) (IBG, 2002). 
 

3.3.2.3 SUB-BACIA DOS RIOS IGUAÇU/SARAPUÍ 
 

A bacia dos rios Iguaçu/Sarapuí tem uma área de drenagem de 716,72 km2 (PCI, 
2013) e completamente cobre os municípios de Belford Roxo e Mesquita e parcialmente 
os municípios do Rio de Janeiro, Nilópolis, São João de Meriti, Nova Iguaçu e Duque de 
Caxias. Com 43 km de extensão, o rio Iguaçu nasce na Serra do Tinguá em uma elevação 
de 1000 metros. Seus principais tributários são os rios Tinguá, Pati e Capivari na margem 
esquerda e os rios Botas e Sarapuí na margem direita. O rio Sarapuí nasce na Serra de 
Bangu, no Rio de Janeiro, em altitude de 900 metros e com extensão de 36 km, da sua 
origem até sua desembocadura no rio Iguaçu. O rio Sarapuí passou a pertencer à bacia do 
rio Iguaçu no início do século XX com as primeiras grandes obras de saneamento na 
Baixada Fluminense, quando ambos os rios foram conectados. Os principais tributários 
do Sarapuí são os rios Socorro, Santo Antônio e da Prata, além dos canais Peri Peri e 
Rocha, as valas Bom Pastor, Jardim Glaúcia, Gaspar Ventura, dos Teles, Bananal, e o 
valão coletor Jardim Gramacho (IBG, 2002). 

 
O terreno é caracterizado por principalmente duas unidades, a Serra do Mar e a 

Baixada Fluminense. O clima é úmido e quente, com temporadas chuvosas no verão, com 
temperatura média de 22°C e precipitação média de 1700 mm. Vegetação remanescente 
é predominantemente observada no norte e nordeste, na Serra do Tinguá e Serra de 
Madureira-Mendanha. Na Serra do Tinguá está localizada uma área bem preservada de 
Mata Atlântica, na Reserva Biológica de Tinguá. Uma grande parte da bacia está em 
regiões de frequentes enchentes, onde condições ambientais e sociais são precárias (IBG, 
2002). A bacia do Iguaçu foi beneficiada pelo Projeto Iguaçu, que objetivou reduzir as 
enchentes e desapropriou ocupações irregulares na Baixada, culminando no surgimento 
da APA do Alto Iguaçu. 

 
A área central da sub-bacia concentra atividades pecuárias, com pastagens 

extensivas. A refinaria de Duque de Caxias, REDUC/Petrobras, está localizada na margen 
esquerda do rio Iguaçu, próxima da sua desembocadura na Baía de Guanabara e em área 
de manguezal. A refinaria ocupa grande área de manguezais, que atualmente estão 
confinados em em menores áreas no estuário (IBG, 2002). 
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Algumas indústrias de atividade potencialmente poluidoras são a Acesita Sandvik, 
Açúcar Pérola Indústria e Comércio Ltda, Atlantic Indal de Conservas S/A, Bayer do 
Brasil S/A, Bergitex Indústria Têxtil Ltda, Casas Sendas Comércio e Indústria S/A, Cia 
Progresso Indal – Fábrica Bangu, Marvin S/A, REDUC, Braspol, Briosol Indústria e 
Comércio, Cia Dinâmica de Refrigerantes, Ethyl Brasil Aditivos S/A, Frigorífico Santa 
Lúcia, Petrobras Terminais de Óleos, Philipe Martin Indústria e Comércio e Confecção 
Ltda, SADIA Concórdia S/A, IBF – Indústria Brasileira de Filmes (IBG, 2002). A região 
é sede do aterro Jardim Gramacho, atualmente desativado mas que desde sua inauguração 
em 1978 e fechamento em 2012 recebeu cerca de 5000 tons/dia de resíduos sólidos de 
toda a região metropolitana do Rio de Janeiro. O aterro se encontra próximo às 
desembocaduras do Sarapuí e Iguaçu em uma área extremamente sensível por se tratar de 
manguezais e estima-se que ele contribui com 800 mil L/d de chorume para a Baía (IBG, 
2002). 
 

3.3.2.4 SUB-BACIA DOS RIOS ESTRELA/INHOMIRIM 
 

Essa bacia cobre aproximadamente uma área de 348,88 km2 (PCI, 2013) e limita-
se ao norte com a bacia do Paraíba do Sul, no oerste com a bacia do Iguaçu/Sarapuí, no 
leste com a bacia do Suruí, e ao sul ela é limitada pela Baía de Guanabara. Essa sub-bacia 
cobre os municípios de Duque de Caxias e Magé e uma pequena porção de Petrópolis 
(IBG, 2002). 

 
Os rios Inhomirim e Saracuruna nascem na Serra do Mar a 1000 metros de 

altitude, em Petrópolis e Duque de Caxias, respectivamente. O rio Inhomirim recebe as 
águas de alguns pequenos cursos d’água, tais como vala da Olaria, córrego Tibiriçá, rio 
Cachoeira e canal Caioaba, construído para drenar águas de enchentes. O rio Saracuruna 
possui os rio Roncador, córrego da Taquara e canais Santo Antônio e Mato Alto como 
seus principais tributários (IBG, 2002). 

 
A parte superior da bacia é coberta por vegetação arbórea, com remanescentes da 

Mata Atlântica, sob proteção do governo Federal no Parque Nacional da Serra dos Orgãos 
e na Área de Proteção Ambiental (APA) Petrópolis. A parte baixa da sub-bacia apresenta 
vegetal típica de áreas salobres, com manguezais e áreas alagáveis. Nessa área o rio 
Inhomirim recebe o nome Estrela após receber as águas do rio Saracuruna (IBG, 2002). 
O elevado nível de urbanização é observado na parte média da Bacia e também na parte 
baixa, onde os aterros estão dando espaço para uma crescente população. Os principais 
centros urbanos e vizinhanças são Inhomirim, Fragoso, Piabetá, Imbariê, Campos Elíseos, 
Pau Grande e Saracuruna (IBG, 2002). 

 
Algumas das companhias responsáveis por atividades potencialmente poluidoras 

são a Companhia Nacional de Tecidos Nova América, o Matadouro Piabetão Indústria e 
Comércio de Carnes, a Mimopel Papel Higiênicos Ltda, a Refilub (Lwart – 
Lubrificantes), a SANDOZ S/A e a Refrigerantes Pakera. O município de Magé deposita 
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seus resíduos sólidos no vazadouro em Vila Inhomitim, em Bongaba, nas margens do rio 
Inhomirim (190 tons/dia). O município de Duque de Caxias depositava seus resíduos no 
aterro Jardim Gramacho (IBG, 2002). O município de Magé deposita seus resíduos 
sólidos no vazadouro em Vila Inhomitim, em Bongaba, nas margens do rio Inhomirim 
(190 tons/dia). O município de Duque de Caxias depositava seus resíduos no aterro 
Jardim Gramacho. 
 

3.3.2.5 SUB-BACIA DOS RIOS GUAXINDIBA/ALCÂNTARA 
 
A sub-bacia Guaxindiba/Alcântara tem uma área de aproximadamente 173.07 km2 

(PCI, 2003) e está localizada na porção leste da Baía de Guanabara. Essa bacia cobre os 
municípios de Niterói, São Gonçalo e uma parte pequena de Itaboraí. O rio Guaxindiba 
se orgina no bairro de Anaia, em São Gonçalo em elevação de 80 metros percorrendo os 
bairros de Sacramento, Barracão e Marambaia através de uma rota de 29 km. Antes de 
atingir a Baía de Guanabara o rio passa por uma das mais preservadas áreas de 
manguezais da Baía, a APA Guapimirim. O rio Alcântara é um dos principais afluentes 
do rio Guaxindiba, sendo sua nascente na Serra Grande, em Niterói com altitude de 150 
metros. O Alcântara percorre 25 km e seus principais afluentes são os rios Colubandê, 
Areal e Mutondo (IBG, 2002). 

 
Duas importantes rodovias que conectam ao centro do estado, especialmente à 

Região do Lagos, cruzam a sub-bacia do Guaxindiba/Alcântara. Nessa bacia o uso 
predominante do solo é urbano e grande parte da população vai diariamente para Niterói 
e Rio de Janeiro para trabalhar. A população é ainda um pouco esparsa na parte da bacia 
localizada em Niterói, onde está localizada a nascente do Alcântara, e portanto esta ainda 
é uma área preservada possuindo remanescentes de Mata Atlântica (IBG, 2002). 

 
Na área de São Gonçalo a ocupação é densa e descontrolada, característica típica 

dos centros urbanos da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Essa área portanto possui 
problemas sociais e ambientais genéricas, sendo comuns a falta de saneamento, sistema 
de abastecimento de águas e gerenciamento de resíduos sólidos, levanda a população a 
certas condições de insalubridade (IBG, 2002). 

 
Algumas indústrias potencialmente poluidoras de acordo com informações de 

2002 são a sociedade Indústria de Refrigerantes S/A – FLEXA, a Guanabara Química 
Industrial S/A – GETEC, Indústrias e Comércio DE LUXE Ltda, o Laboratório 
B.BRAUN S/A Produtos Farmacêuticos e a CCPL – Niterói que se enquadram na lista 
da FEEMA de 155 indústrias prioritárias no entorno da Baía de Guanabara (IBG, 2002). 
Os resíduos sólidos produzidos na região são direcionados para o vazadouro de Itaóca 
(750 tons/dia) em São Gonçalo, próximo à APA de Guapimirim, e no Morro do Céu (600 
tons/dia), em Niterói (IBG, 2002). 
 
3.3.3 APORTE DE ÁGUAS NA BAÍA DE GUANABARA  
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Como destacado por Kjerfve et al. (1997), é difícil estimar o fluxo médio de água 

doce para a Baía de Guanabara porque os rios que descarregam e drenam para a Baía não 
são medidos permanentemente e não existe um modelo preciso para estimar aporte de 
água doce. O estudo conduzido por Kjerfve estimou o aporte de água doce para a Baía de 
Guanabara por um modelo empírico, no qual o escoamento total de águas da bacia 
drenante é computado através de integrais das funções da taxa de precipitação e um fator 
não dimensional da fração de escoamento sobre a área de drenagem correspondente. A 
fração não dimensional de escoamento leva em consideração a evapotranspiração, que 
por sua vez é função da temperatura (KJERFVE et al., 1997). 

 
Para usar o modelo a bacia da Baía de Guanabara foi dividida em quatro 

compartimentos com diferentes elevações, temperaturas e taxas de precipitação. A 
temperatura e precipitação foram baseadas em dados multi-anos de estações 
meteorólogicas em cada sub-área. No final a descarga de água doce mensal foi calculada 
através da soma dos aportes de cada sub-área. Para estimar o aporte de água doces para a 
Baía também foi considerado que a CEDAE bombeia um total de 40 m3/s de água do rio 
Paraíba do Sul, dos quais 25 m3/s acabam escoando para a Baía (KJERFVE et al., 1997). 

 
A média mensal das descargas de água para a Baía de Guanabara foi estimada em 

100 ± 59 m3/s, incluindo os 25 m3/s provenientes do da transferência das águas do Paraíba 
do Sul através de captação no rio Guandu. O aporte de águas varia entre 33 m3/s em julho 
e 186 m3/s em janeiro e dezembro, baseando-se nos dados 30-anos de temperaturas e 
precipitação (KJERFVE et al., 1997). A variação das descargas mensais está mostrada na 
Figura 2.5. 

 
FIGURA 2.5. APORTE MENSAL DE ÁGUA DOCE PARA A BAÍA DE GUANABARA (M3 S-1) 

 
Fonte: Kjerfve, 1997. 

 
O estudo conduzido por KJERFVE (1997) é um dos mais completos encontrados 

na literatura, porém por ser antigo pode não ser representativo dos dias atuais. Um 
relatório mais recente produzido pelo Instituto Baía de Guanabara, de 2002 estabelece 
que a Baía é um estuário de in´pumeros rio que descarregam em média, mais de 200 mil 
L/s de água (200 m3/s) provenientes de uma bacia hidrográfica de 4080 km2 (IBG, 2002). 
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SAMPAIO (2003) também estimou o fluxo médio dos rios descarregando na Baía 
de Guanabara através do método racional. A Figura 2.6 mostra a localização dos rios 
considerados nesse estudo. 
 

 
FIGURA 2.6 OS RIOS CONSIDERADOS NO ESTUDO DE SAMPAIO 

 
Fonte: SAMPAIO, 2003.  

 
As equações do método racional consideram que o fluxo (m3/s) é função da 

intensidade média das precipitações sobre as áreas de drenagem (mm/hr), da área de 
drenagem em km2 e do coeficiente geral de escoamento. Baseando nos vários usos do 
solo e cobertura do solo nas bacias, o coeficiente de escoamento usado nós cálculos foi 
de 50%. A taxa média de precipitação foi de 0.1712 mm/hr. Os fluxos estimados para 
cada rio considerado no estudo podem ser observados na Tabela 2.2. 

 
 

TABELA 2.2 INFORMAÇÃO DOS RIOS CONSIDERADOS NO ESTUDO CONDUZIDO POR SAMPAIO 
 

Rios Áreas drenadas 
(km2) 

C Precipitação 
(mm/hr) 

Fluxo médio 
(m3/s) 

Canal do Cunha 60,5 0,5 0,1712 1,439 
Irajá 27,3 0,5 0,1712 0,649 
São João de 
Meriti 

163,5 0,5 0,1712 3,880 

Sarapuí 159,8 0,5 0,1712 3,800 
Iguaçu 544,2 0,5 0,1712 12,942 
Estrela 342,5 0,5 0,1712 8,145 
Suruí 53,2 0,5 0,1712 1,265 
Iriri  8,4 0,5 0,1712 0,200 
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Roncador 107,0 0,5 0,1712 2,545 
Canal de Magé 4,6 0,5 0,1712 0,109 
Guapimirim 1233,7 0,5 0,1712 29,340 
Caceribu 758,4 0,5 0,1712 18,037 
Guaxindiba 11,8 0,5 0,1712 0,281 
Imboassú 11,6 0,5 0,1712 0,276 
REDUC Bacia 
(afluente) 

- 0,5 0,1712 9,000 

REDUC Bacia 
(efluente) 

- - - 9,000 

Rio 1 - - - 1,000 
Rio 2 - - - 1,000 
Rio 3 - - - 1,000 
Rio 4 - - - 1,000 
Rio 5 - - - 1,000 

 
Fonte: SAMPAIO, 2003. 

 
Mesmo o método racional sendo uma técnica simples mais adequada para bacias 

hidrográficas menores, os resultados de Sampaio (2002) concordam com os outros 
resultados encontrados na literatura. De acordo com dados do Sistema Nacional de 
Informações sobre Recursos Hídricos da Agência Nacional de Águas (ANA), os fluxos 
de alguns rios que descarregam na Baía de Guanabara estão na Tabela 2.3. Através da 
Tabela 8.9 nota-se que os rios Guapimirim, Caceribu, Estrela, Iguaçu, São João de Meriti 
e Sarapuí, são os rios que mais contribuem para o aporte de água para a Baía de 
Guanabara. No estudo conduzido por Sampaio (2003), também foi observado que estes 
rios são os maiores contribuintes, de acordo com os valores da Tabela 8.8. Porém, devido 
aplicações de diferentes métodos e considerações durante a análise, os valores absolutos 
dos fluxos, podem variar significamente dependendo da fonte. 
 

 
TABELA 2.3. FLUXO MENSAL MÉDIO (M3/S) DE ALGUNS RIOS FLUINDO PARA A BAÍA DE GUANABARA 

 
Rio Fluxo médio mensal (m3/s) 

Caceribu 35,2 
Guapimirim 53,3 

Estrela 32,8 
Iguaçu 43,1 

São João de Meriti 24,0 
Sarapuí 31,7 

Canal Canto do Rio 1,0 
Bomba 0,1 

Imboassú 3,8 
Alcântara 0,1 
Mutondo 0,2 

Guaxindiba 0,1 
Macacu 8,8 
Soberbo 1,5 
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Canal de Magé 0,5 
Roncador 8,3 

Iriri 0,5 
Suruí 4,4 

Inhomirim 2,7 
Saracuruna 3,0 

Acari 7,0 
Irajá 3,0 

Canal da Penha 1,1 
Canal do Cunha 8,9 

Canal do Mangue 5,1 
Fonte: ANA – Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos. 

 
 

Um estudo de 1974 da Hidroservice-GEIPOT para serviços de consultoria para 
desenvolvimento de um plano geral para melhor uso da orla norte da Baía que a carga de 
líquida mensal recebida pela Baía de Guanabara é aproximadamente 351,81 m3/s, 
oscilando entre um valor mínimo de 166,8 m3/s durante agosto, que é inverno, e um 
máximo de 551,7 m3/s em fevereiro, no verão. O escoamento superficial médio mensal 
dos principais rios contribuintes à Baía de Guanabara estão na Tabela 2.4, de acordo com 
o mesmo estudo (AMADOR, 2012). Nota-se que os valores estimados nesse estudo são 
muito superiores que os valores previstos em estudos mais recentes, evidenciando que 
houve mudanças ao longo do tempo. 
 

 
Tabela 2.4 Escoamentos superficiais médio mensais dos principais tributários da 

Baía de Guanabara (m3/s) 
 

Rio Mínimo Máximo Média 
Macacu 54,4 181,5 115,7 
Caceribu 59,2 194,7 128,5 
Iguaçu 33,5 110,5 72,0 

Saracuruna 11,5 36,1 23,1 
Suruí 2,8 9,2 5,9 

Canal de Magé 2,0 6,3 4,0 
Iriri 1,3 4,3 2,8 

Urban basins 1,8 8,8 4,8 
Fonte: Hidroservice GEPOIT, 1974 apud Amador, 2012. 

 
 
Outro estudo realizado pela Pacific Consultants International em 2003 mostra 

valores mais conservativos para aporte de água na Baía de Guanabara do que os estudos 
previamente mencionados. Como pode ser visto na Tabela 2.5, para anos chuvosos o 
modelo estimou que o escoamento é de cerca de 182,92 m3/s enquanto para anos secos o 
escoamento é de 95,82 m3/s. O estudo concluiu que o escoamento anual médio da Baía é 
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de cerca de 131,31 m3/s. É importante mencionar que esse estudo considerou a área total 
da Bacia da Baía de Guanabara, incluindo as ilhas. 

 
 
 

TABELA 2.5. RESULTADOS DO MODELO DE ESCOAMENTO PARA DIFERENTES 
CENÁRIOS 

 

 

Principais sub-bacias 
Fluxos 

constantes 

Escoamento superficial médio 
do NAM para diferentes 

cenários, Qd 

Escoamento total para 
diferentes cenários       

Qt=(Qd+Qb+Qw)    

ID Nome Área 
(km2) 

Fluxo 
base, Qb  

(m3/s) 

Fluxo 
águas 
residu
ais, Qw 
(m3/s)  

Ano 
2000 
(m3/s)  

Ano 
seco 
(m3/s

)  

Ano 
médio 
(m3/s)  

Ano 
chuvos
o (m3/s)  

Ano 
2000 
(m3/s)  

Ano 
seco 
(m3/s

)  

Ano 
médio 
(m3/s)  

Ano 
chuvo

so 
(m3/s)  

B0100 Baía - Charitas 9,46 0,05 0,11 0,12 0,08 0,14 0,25 0,27 0,24 0,3 0,41 

B0200 
Canal Canto do 
Rio 6,21 0,03 0,31 0,08 0,05 0,1 0,17 0,42 0,4 0,44 0,52 

B0300 Baía - Catedrar 7,57 0,04 0,32 0,1 0,07 0,12 0,22 0,45 0,42 0,48 0,57 

B0400 
Baía - Norte 
Centro 9,26 0,05 0,25 0,1 0,07 0,13 0,23 0,39 0,36 0,42 0,52 

B0500 Rio Bomba 26,78 0,13 0,84 0,35 0,23 0,43 0,75 1,32 1,2 1,4 1,72 
B0600 Rio Imboassu 29,43 0,15 0,55 0,32 0,21 0,41 0,74 1,01 0,9 1,11 1,43 
B0700 Baía - Itaoca 8,54 0,04 0,01 0,1 0,07 0,13 0,22 0,15 0,12 0,18 0,27 
B0800 Rio Alcântara 173,07 0,87 2,06 1,61 1,1 2,14 3,81 4,54 4,02 5,06 6,74 
B0900 Rio Caceribu 811,34 0,57  6,43 4,15 8,86 15,89 6,99 4,72 9,42 16,46 
B1000 Rio Guapimirim 1262,03 13,29  25,66 18,69 32,81 53,11 38,95 31,98 46,1 66,4 
B1100 Canal de Magé 17,08 0,17  0,21 0,15 0,28 0,49 0,38 0,31 0,45 0,66 
B1200 Rio Roncador 115,19 0,78  2,46 1,76 3,16 5,17 3,24 2,54 3,94 5,95 
B1300 Rio Iriri 19,63 0,18  0,22 0,15 0,29 0,5 0,4 0,33 0,47 0,68 
B1400 Rio Suruí 84,44 0,59  1,14 0,78 1,5 2,6 1,73 1,37 2,09 3,19 

B1500 Bay - Mauá 17,92 0,17  0,21 0,14 0,27 0,46 0,38 0,32 0,44 0,63 
B1600 Rio Saracuruna 348,88 2,25  6,83 5,04 8,7 13,85 9,08 7,3 10,95 16,1 
B1700 Rio Iguaçu 716,72 9,41 6,48 9,94 7,23 12,85 20,99 25,83 23,12 28,75 36,88 

B1800 
Baía - Cabo do 
Brito 19,72 0,05  0,29 0,21 0,37 0,59 0,3 0,22 0,38 0,6 

B1900 
Rio São João de 
Meriti 154,26 0,01 4,85 1,87 1,36 2,42 3,96 6,77 6,26 7,31 8,86 

B2000 Rio Irajá 50,95 0,05 2,37 0,71 0,52 0,92 1,5 3,09 2,91 3,3 3,88 
B2100 Canal do Cunha 70,23 0,02 3,12 1,04 0,74 1,35 2,2 4,19 3,89 4,5 5,34 

B2200 
Baía - São 
Cristovão 6,41 0,02 0,11 0,09 0,07 0,12 0,2 0,21 0,18 0,24 0,31 

B2300 
Canal do 
Mangue 37,95 0,01 1,53 0,53 0,38 0,69 1,17 2,07 1,92 2,24 2,71 

B2400 Baía - Botafogo 21,68 0,01  0,26 0,18 0,35 0,59 0,27 0,19 0,36 0,6 

B2500 
Ilha do 
Governador 36,28 0,01  0,58 0,43 0,73 1,13 0,59 0,44 0,74 1,14 

B2600 Ilha do Fundão 5,35 0,01  0,09 0,07 0,11 0,17 0,1 0,08 0,12 0,18 
B2700 Ilha de Paquetá 2,21 0,01  0,04 0,03 0,05 0,07 0,05 0,04 0,06 0,08 
B2800 Ilha do Engenho 0,98 0,01  0,02 0,01 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 

B2900 
Ilha de Santa 
Cruz 1,1 0,01  0,02 0,01 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03 0,05 

Total dos principais rios 4024,75 28,94 22,91 60,67 43,43 78,54 129,66 112,43 95,22 130,33 181,43 
Total das ilhas 45,92 0,05  0,75 0,55 0,93 1,44 0,8 0,6 0,98 1,49 

Total da área de estudo 4070,67 28,99 22,91 61,42 43,98 79,47 131,1 113,23 95,82 131,31 182,92 
Fonte: PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL, 2003. 
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3.4 BIODIVERSIDADE MARINHA 
 
3.4.1 FITOPLÂNCTON 

 
O fitoplâncton é composto por organismos cuja localização e distribuição no 

corpo hídrico é completamente dependente das forças nele exercidas pelas massas de 
água. Organismos fitoplanctônicos são produtores primários realizadores de atividade 
fotossintética na zona eufótica de ambientes aquáticos. A matéria orgânica produzida e 
acumulada por fitoplânctons serve de base e permite o funcionamento das teias 
alimentares aquáticas. Ademais, a comunidade fitoplanctônica é responsável pela 
produção da maior parte do oxigênio existente na atmosfera (AMADOR, 2012). Existe 
porém dificuldade na classificação dos microrganismos pertencentes a esta classe devido 
ao fato que muitos dos seus representantes não são filogeneticamente relacionados 
(PETROBRAS, 2012; VILLAC E TENENBAUM, 2010). Espécies fitoplanctônicas 
englobam, em grande parte, microrganismos autotróficos do reino plantae como 
microalgas unicelulares, porém componentes heterotróficos também constituem a 
biodiversidade fitoplanctônica. Fitoplânctons são representados também pelo reino 
monera, e por organismos dinoflagelados e diatomáceas do reino protista (VILLAC E 
TENEMBAUM, 2010). 

 
O conhecimento disponível sobre o fitoplâncton da Baía de Guanabara é contido 

em estudos publicados entre 1917 até 2015. Os estudos realizados até 2007 são listados e 
detalhados no documento Baía de Guanabara: Síntese do Conhecimento Ambiental 
(PETROBRAS, 2012), que representa um trabalho completo de síntese do conhecimento 
sobre comunidades fitoplanctônicas na baía. Vale salientar que a maioria dos estudos 
fitoplanctônicos realizados na área retêm caráter ecológico, ou seja, intentam identificar 
as tendências de distribuição espacial e temporal das espécies, além de fatores 
impactantes. Menores em número são os estudos quantitativos de caráter taxonômico ou 
de florística que visam o diagnóstico das espécies planctônicas presentes na área, mas que 
detêm grande importância para o entendimento da biodiversidade planctônica na Baía de 
Guanabara (PETROBRAS, 2012). 

 
Entre as oito classes taxonômicas de fitoplâncton que foram constatadas na baía, 

encontram-se o total de 325 espécies, dentre as quais 202 pertencem ao grupo das 
diatomáceas (Bacillariophyceae); 104 dinoflagelados (Dinophyceae); nove 
cianobactérias (Cyanobacteria); cinco euglenofíceas (Euglenophyceae); uma clorofícea 
(chlorophyceae); uma prasinofícea (Prasinophyceae); um silicoflagelado 
(Dictyochophyceae), e duas ebriideas (Ebriideae). A listagem completa das espécies 
fitoplanctônicas presentes na Baía de Guanabara pode ser encontrada no trabalho Baía de 
Guanabara: Síntese do Conhecimento Ambiental (PETROBRAS, 2012) e no artigo 
científico de Villac e Tenembaum (2010). 
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As comunidades fitoplanctônicas da Baía de Guanabara vêm se tornando 
moderadamente bem conhecidas e estudadas, porém a base de conhecimento precisa 
ainda ser ampliada. A grande maioria dos estudos existentes concentram-se em 
microplâncton, que são organismos de tamanho > 20 µm. Os estudos que incluíram fração 
de nanoplânctons em suas análises, que são organismos de tamanho entre 2-20 µm, 
constataram que nanoplânctons compõem a maior parte da comunidade fitoplanctônica 
da baía, contribuindo em até 90% na abundância relativa e frequência de ocorrência de 
espécies (SANTOS et al., 2007). É importante notar que entre os fitoplânctons de pequeno 
porte (de tamanhos entre 10-20 µm, e alguns podendo alcançar até 30 µm) encontrados 
na área, são frequentemente associados à organismos oportunistas (VILLAC E 
TENEMBAUM, 2010), apresentando predomínio de espécies heterotróficas em regiões 
da baía onde existe grande contribuição de matéria orgânica de origem antrópica 
(AMADOR, 2012). 

 
Entre os organismos oportunistas de pequeno porte encontrados na Baía de 

Guanabara, cianobactérias filamentosas vêm recebendo grande atenção devido às altas 
concentrações do organismo encontradas na baía, que chegam à 108 filamentos/ L. Este 
fato pode ser interpretado como uma consequência da eutrofização da baía, sendo que as 
maiores concentrações de cianobactérias filamentosas vêm sido constatadas durante a 
estação das chuvas durante os meses de verão, que representa uma época de elevado 
estresse ambiental (AMADOR, 2012), e são fortemente associadas à localidades onde os 
rios tributários desembocam na baía. Ademais, cinco espécies produtoras da neurotoxina 
ácido demoico estão presentes no sistema (VILLAC E TENEMBAUM, 2010; 
PETROBRAS, 2012; SANTOS et al., 2007). 

 
No que tange à distribuição geográfica de espécies fitoplanctônicas, das 325 

espécies presentes no sistema apenas 24 podem ser encontradas em diversos pontos da 
baía, ou seja, espécies que foram detectadas em pelo menos 25% dos locais de 
amostragem nos 24 estudos analisados, sendo as espécies: 14 diatomáceas, nove 
dinoflagelados, um silicoflagelado, uma euglenofícea, e uma ebriidea. Informações 
detalhadas sobre a análise dos estudos selecionados e a lista específica das espécies, 
podem ser encontradas no trabalho Baía de Guanabara: Síntese do Conhecimento 
Ambiental (PETROBRAS, 2012). 

 
Um fator responsável pela variação e distribuição geográfica da biodiversidade 

fitoplanctônica na Baía de Guanabara é atribuído ao gradiente de transparência de água 
do sistema.  As áreas próximas à entrada da baía apresentam maior biodiversidade relativa 
de comunidades fitoplanctônicas devido à grande influência marinha, que possibilita a 
maior transparência da água, sendo as águas dessa região dominadas por espécies 
diatomáceas. Em contrapartida, a área interna da baía sofre influência intensa dos rios 
tributários que contribuem com grandes aportes de matéria orgânica de origem antrópica, 
e como consequência apresentam transparência reduzida de água e menor biodiversidade 
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fitoplanctônica, sendo também evidenciada a presença de espécies oportunistas e 
dominantes como as cianofíceas (AMADOR, 2012). 

 
A Figura 3.1 demonstra a distribuição geográfica da biodiversidade 

fitoplanctônica na Baía de Guanabara, e foi realizada tendo como base 24 estudos 
referidos acima que abrangem a identificação de táxons específicos no sistema. As áreas 
de amostragem dos estudos foram georreferenciadas em apenas 50% dos casos, porém se 
encontram bem distribuídas na extensão da baía. Nos estudos onde os resultados da 
pesquisa não permitiram a correspondência precisa entre coordenadas e ocorrência de 
espécies, a ocorrência foi classificada como a baía como um todo, e não apenas uma 
região específica. A parte sudoeste da baía entre a Ilha do Governador e o continente, a 
enseada de Botafogo, e a área do vão central de circulação próxima à entrada da baía, 
concentram a maioria dos estudos e amostragens realizadas até o momento. A 
biodiversidade encontrada nas três localidades são representadas por 64 espécies na área 
entre a Ilha do Governador e o continente; 105 espécies próximas à enseada de Botafogo; 
e 143 espécies no vão central. A baixa biodiversidade relativa na zona próxima à Ilha do 
Governador é esperada, já que a área é considerada uma das mais impactadas da baía. A 
maior biodiversidade encontrada na enseada de Botafogo não é, porém, atribuída à 
qualidade de água presente no local, mas sim aos esforços de pesquisa e métodos de 
identificação utilizados que maximizaram a identificação de espécies (PETROBRAS, 
2012). 
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FIGURA 3.1 DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DA BIODIVERSIDADE FITOPLANCTÔNICA NA BAÍA DE 

GUANABARA. 

 

Fonte: PETROBRAS, 2012 
 
3.4.2 ZOOPLÂNCTON 
 

O zooplâncton de um ecossistema é caracterizado por organismos aquáticos de 
natureza heterotrófica, e que comumente utilizam os fitoplânctons como principal fonte 
de alimento. Organismos do zooplâncton, bem como do fitoplâncton, possuem poder 
limitado de locomoção e apresentam tamanhos variados desde 20 µm até 20 cm. Em 
ambientes estuarinos, como a Baía de Guanabara, os grupos mais estudados de 
zooplâncton são o microplâncton (de 20 µm à 200 µm) e o mesoplâncton (de 200 µm à 
20 mm) (PETROBRAS, 2012). Constituintes do zooplâncton são divididos entre 
meroplâncton, que são espécies que pertencem ao plâncton por fase temporária: larvas, 
moluscos, vermes poliquetas, esponjas, acidais, crustáceos, ovos, alevinos, etc.; e 
holoplâncton, composto por organismos que vivem no plâncton de forma permanente: 
alguns crustáceos, quetognatos, ostracodos, medusas, etc. (AMADOR, 2012). O 
zooplâncton possui grande importância para a cadeia alimentar marinha, já que viabiliza 
a sobrevivência de centenas de milhares de espécies. Outro fator importante atribuído ao 
zooplâncton é a sua utilização como espécie indicadora de qualidade de água, devido ao 
seu ciclo de vida curto que possibilita a rápida resposta à variações ambientais causadas 
por ações antrópicas (PETROBRAS, 2012). 
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O trabalho Baía de Guanabara: Síntese do Conhecimento Ambiental 

(PETROBRAS, 2012) se concentra na população de mesozooplâncton, já que espécies 
pertencentes à esse grupo representam importantes indicadores de estresse ambiental, e 
consequentemente a maioria dos estudos existentes na baía é nele focada. O trabalho 
analisou os estudos produzidos disponíveis nos últimos cem anos, e traqueou o 
conhecimento de espécies do mesozooplâncton oriundo dos estudos durante esse tempo. 
O trabalho afirma que até 1940, apenas 21 espécies eram conhecidas, número que 
representa 18% do conhecimento atual. Durante a década de 1980, o conhecimento sobre 
o grupo dobrou e mais táxons começaram a ser estudados quanto aos aspectos de 
abundância de distribuição geográfica na baía. Durante a década de 1990, muitos estudos 
foram produzidos, porém o trabalho indica a baixa acessibilidade ao novo conhecimento 
pelo público. No final da mesma década são indicados estudos sobre a população de 
mesozooplâncton e sua relação com o gradiente de degradação ambiental nas localidades 
interiores leste e oeste da baía. Na década de 2000, 44 estudos foram publicados, e 
indicam que levando em consideração o nível de impacto antrópico sofrido pela Baía de 
Guanabara, o número de espécies do mesozooplâncton encontradas na área, 119 espécies 
no total, é relativamente grande. Porém, o trabalho afirma que mais estudos sobre 
zooplâncton são necessários, e é provável que o número de espécies conhecidas na baía 
aumente nos próximos anos (PETROBRAS, 2012). 

 
No que tange a distribuição geográfica das espécies na Baía de Guanabara, as 

comunidades zooplanctônicas possuem padrões variados da disposição da densidade total 
e abundância dos diversos grupos que as compõem. Diversos estudos indicam a divisão 
da baía em três biótopos distintos: um setor mais externo, que sofre influência de águas 
costeiras; um setor interno, sob influência da drenagem fluvial; e um setor intermediário, 
que não possui classificação permanente e é influenciado pelo setor externo ou interno de 
acordo com fatores sazonais (AMADOR, 2012). Adicionalmente, três fatores influenciam 
a distribuição de grupos zooplanctônicos na baía: 

• Sazonalidade: é indicado que as chuvas sazonais que ocorrem nos meses de verão 
podem estar associadas à maior biodiversidade de organismos na região da 
entrada da baía, devido às altas cargas de matéria orgânica trazidas pelo rios 
afluentes durante esse período. A matéria orgânica adicional contribui para o 
aumento da população fitoplanctônica da área, que consequentemente causa o 
aumento na população zooplanctônica (AMADOR, 2012); 

• Hidrodinâmica: estudos indicam que a rápida renovação das águas nas áreas do 
canal central e da entrada da baía, quando comparadas com as taxas reduzidas de 
renovação das regiões leste e oeste, promovem a sobrevivência de espécies 
zooplanctônicas menos resistentes à fatores antropogênicos, aumentando assim, a 
biodiversidade da área (PETROBRAS, 2012); 

• Eutrofização: é possível a existência de uma correlação entre a menor densidade 
e biodiversidade de espécies zooplanctônicas nas áreas internas da baía e os 
elevados índices de poluição da área (AMADOR, 2012). 
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No que diz respeito à distribuição geográfica de grupos zooplanctônicos, a 

densidade e biodiversidade de organismos tende a diminuir da entrada para o fundo da 
baía devido aos índices elevados de poluição antrópica nas áreas internas quando 
comparadas com a melhor qualidade da água na área da entrada da baía (AMADOR, 
2012). A distribuição do mesozooplâncton é também influenciada por fatores abióticos 
como a concentração de oxigênio dissolvido, a salinidade e a temperatura da água, além 
de outros fenômenos (PETROBRAS, 2012). Adicionalmente, é observada uma maior 
densidade de organismos em camadas de fundo da coluna d’água quando comparado com 
as camadas superficiais - padrão que segue sobreposto à distribuição geográfica do 
zooplâncton na área. Este fato pode ser parcialmente atribuído à poluição antrópica 
presente na baía representados pela alta concentração de amônia, contaminação por 
gorduras e óleos, metais pesados, substâncias orgânicas tóxicas, compostos sulfurosos, 
etc. A influência da poluição é mais acentuada nas áreas interiores da baía onde a 
renovação das águas é menos constante (AMADOR, 2012). 

 
Em relação aos organismos predominantes na Baía de Guanabara, os copépodos 

chegam a alcançar 80% dos organismos zooplanctônicos presentes na área da entrada da 
baía, sendo também dominantes na região do vão central, destacando-se adicionalmente 
a presença de larvas e outros crustáceos. As menores densidades de zooplâncton são 
encontradas nas áreas de fundo da baía, onde os copépodos são novamente o grupo 
dominante (AMADOR, 2012). É importante notar que a maioria dos estudos de 
zooplanctônicos na Baía de Guanabara são voltados para os grupos Copepoda e 
Decapoda, e consequentemente esses são os organismos que possuem o maior número de 
espécies registradas na região. Tal fato evidencia a necessidade de novas pesquisas que 
explorem grupos zooplanctônicos menos estudados. 
 
3.4.3 ZOOBENTOS 
 

O grupo zoobentos se refere ao conjunto dos animais, que incluem protistas 
heterotróficos, que vivem nos substratos consolidados e inconsolidados dos ecossistemas 
aquáticos. O zoobentos é dividido em três categorias principais: macrofauna (organismos 
visíveis a olho nu, como caranguejos, equinodermes, algumas espécies de peixes, etc.); 
meiofauna (animais que vivem dentro da camada de sedimento de fundo, como moluscos, 
amêijoas e vários tipos de vermes); e a microfauna (que são animais microscópicos que 
vivem sobre o substrato, e são compostos principalmente por organismos protistas). 
(Amador, 2012). 

 
Espécies zoobênticas são indicadores importantes das condições ambientais 

estuarinas, respondendo de forma previsível às formas variadas de distúrbios naturais ou 
antropogênicos. A meiofauna é um componente especialmente importante como 
indicador ambiental por ser composta por organismos sedentários, e que por essa razão 
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respondem de maneira eficaz aos estresses ambientais causados por fontes poluidoras 
diversas (PETROBRAS, 2012).  

 
O conhecimento científico atual, mesmo sendo restrito, confirma a distribuição da 

fauna bentônica de forma distinta na Baía de Guanabara, que pode ser categorizada em 
três áreas: o setor externo, que é a área próxima à entrada da baía; o setor intermediário, 
localizado entre o fundo e a entrada da baía; e o setor interno, que representa a área de 
fundo (AMADOR, 2012; PETROBRAS, 2012). 

 
• O setor externo sofre grande influência hidrodinâmica e é exposto à ação das 

ondas, possuindo como substrato sedimentos heterogêneos e oxidados, e 
águas com alto teor de O2 dissolvido. O setor é caracterizado pela presença 
de maior número de espécies, e complexidade trófica elevada, bem como um 
maior número de indivíduos. Esta área é também habitada por espécies que 
possuem baixa tolerância à ambientes degradados, o que enfatiza a melhor 
condição ambiental deste setor. Entretanto, a área da enseada de Botafogo, 
mesmo localizada perto da entrada da baía, apresenta diversidade e densidade 
limitada de zoobentos; fato que pode ser atribuído aos despejos de efluentes 
urbanos que ocorrem na área (AMADOR, 2012; PETROBRAS, 2012). 

• O setor intermediário sofre também grande influência hidrodinâmica que 
permite a diluição das cargas orgânicas poluidoras e proporciona o aumento 
dos teores de oxigênio dissolvido (OD) na água. Os teores de OD encontrados 
na área aumentam o potencial de oxidação dos sedimentos, que são compostos 
por frações finas e areias. Entretanto, no setor intermediário existem áreas com 
fortes características de anóxia-hipóxia onde a concentração de OD atinge 
valores entre 1 e 2 mg/L. Este setor é também caracterizado por baixa 
biodiversidade zoobentônica e alta biomassa, sugerindo um ambiente 
extremamente seletivo (AMADOR, 2012; PETROBRAS, 2012). 

• O setor interno da Baía de Guanabara é caracterizado pela baixa influência 
hidrodinâmica e altos aportes de matéria orgânica originados em sua bacia 
hidrográfica. O sedimento de fundo do setor interno da baía é composto por 
silte com altos níveis de matéria orgânica, que propicia condições anaeróbicas 
no sedimento, além da formação de compostos sulfurosos altamente tóxicos à 
biota (AMADOR, 2012). Como consequência, é observada baixa 
biodiversidade e alta biomassa de espécies oportunistas e tolerantes à 
poluição. A entrada da baía é caracterizada por populações jovens, enquanto 
no setor interno a população bentônica é composta por indivíduos maiores, 
fato que é possivelmente relacionado à uma taxa elevada de crescimento 
causada pelas baixas densidades e biodiversidade, e grande quantidade de 
matéria orgânica particulada em suspensão (AMADOR, 2012). De forma 
geral, as áreas internas da baía possuem profundidade mais rasa, e apresentam 
qualidade ambiental inferior em consequência de fatores como a pouca 
renovação das águas, o contínuo aporte de esgotos, lixos sólidos e 
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contaminantes químicos (PETROBRAS, 2012). Ademais, pesquisas afirmam 
que condições de hipóxia podem causar mortalidade em massa, mudanças de 
comportamento e redução do crescimento, diminuição da biomassa e na 
biodiversidade, afetando abundância e composição de espécies nas 
comunidades bentônicas estuarinas. (MENDES et al., 2004). 
 

É importante notar a escassez de estudos dedicados à diversidade, distribuição 
geográfica, e à relação entre organismos bentônicos e fatores abióticos na Baía de 
Guanabara, fato que leva à insuficiência do conhecimento geral da população bentônica 
na área (VAN DER VEN et al., 2006; MENDES et al., 2006). Vale também observar que 
uma lista de estudos realizados sobre as comunidades bentônicas na Baía de Guanabara, 
e a lista dos zoobentos observados na área podem ser encontradas no trabalho Baía de 
Guanabara: Síntese do Conhecimento Ambiental (PETROBRAS, 2012). 

 
No que tange à presença de compostos derivados do óleo no habitat das 

comunidades de zoobentos, a contaminação por hidrocarbonetos policíclicos aromáticos 
(HPA) de petróleo é crônica na Baía de Guanabara, havendo registros nos sedimentos que 
evidenciam o crescimento das concentrações de substâncias tóxicas associadas ao óleo. 
As concentrações de HPAs nos sedimentos e nos organismos aquáticos, especialmente 
nos mexilhões Perna perna e caranguejos Ucides cordatus, podem indicar o impacto dos 
lançamentos acidentais e rotineiros de óleo. Os mexilhões monitorados mostraram 
bioacumulação de HPAs de origem petrogênica, enquanto os sedimentos da baía 
apresentaram uma distribuição abrangente de HPAs pirogênicos, que são originados no 
trânsito de veículos automotores, nas queimadas e as atividades industriais no entorno e 
na região hidrográfica da baía. A contaminação observada por HPAs pirogênicos na 
região não deixa dúvidas sobre a existência de fontes importantes do contaminante que 
precisam ser controladas (LIMA, 2009). 

 
A contaminação no manguezal próximo à REDUC é também evidenciada pelas 

elevadas concentrações de HPAs observadas nos caranguejos ali encontrados. Verifica-
se, ainda, que a variação do grau de contaminação nos caranguejos possui forte correlação 
com o nível de contaminação nos sedimentos. Esses resultados indicam que o uso do 
caranguejo Ucides cordatus como bioindicador de poluição marinha, pode ser uma 
ferramenta promissora na avaliação ambiental da Baía de Guanabara. Além dos 
sedimentos encontrados nessa área, os sedimentos da maior parte da baía apresentam 
contaminação crônica por HPAs de petróleo, embora em níveis diferenciados. A área 
mais contaminada se encontra entre a REDUC e a Ilha do Governador. Os sedimentos da 
APA de Guapimirim apresentam-se sem contaminação ou levemente contaminados. 
(LIMA, 2009). 
 
3.4.4 ICTIOFAUNA E PESCA 
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A Baía de Guanabara, em sua função de estuário, possui a importante incumbência 
de berçário para diversas espécies de peixes que utilizam o habitat fornecido pela baía 
para reprodução. Tendo em vista que a produção pesqueira é fortemente dependente da 
área estuarina, evidencia-se a necessidade de uma melhor integração entre gerenciamento 
costeiro e estuarino, já que a pesca predatória em conjunção com os aumentos nos níveis 
de poluição na baía podem levar à diminuição adicional da produção pesqueira tanto na 
área oceânica adjacente quanto na Baía de Guanabara. A diminuição da produção 
pesqueira na baía é um fato que já vem sido observado ao longo do tempo, e pode ser 
associado aos despejos de esgotos in natura, poluição industrial e por lixo sólido na baía 
(AMADOR, 2012; JANBLOSKI et al., 2006). 

 
Em levantamento ictiológico realizado na baía em 1979, apesar da grande 

influência eutrófica já existente oriunda da sua bacia hidrográfica, foi constatada a 
presença de cardumes de peixes variados como a tainha, robalo, sardinha verdadeira, 
bagres, savelhas, corvinas, paratis e acarás. Porém, já na década de 1970, era notado o 
gosto de óleo nos peixes tainha e robalo, pescados na baía. Fato que foi confirmado em 
entrevista recente com pescadores da área, que afirmam que muitas tainhas e corvinas 
possuem a carne escurecida devido à contaminação por óleo (AMADOR, 2012). A lista 
detalhada das 245 espécies que formam a ictiofauna da Baía de Guanabara, sendo 174 
espécies marinhas e 71 de água doce, pode ser encontrada no trabalho Baía de Guanabara: 
Síntese do Conhecimento Ambiental (PETROBRAS, 2012). 

 
Com relação à distribuição geográfica de ictioplâncton na baía, as maiores 

densidades de ovas de peixes foram registradas na área da entrada da baía e no canal 
central. Valores mais elevados foram observados durante os meses de primavera e verão, 
e as menores densidades foram medidas nas partes internas da baía, seguindo o mesmo 
padrão de distribuição dos outros grupos planctônicos. Contanto, cabe ressaltar que ainda 
é possível encontrar certa variedade de peixes na Baía de Guanabara apesar do alto nível 
de poluição observado na área. Este fato que é devido às condições hidrodinâmicas 
favoráveis que acarretam a constante renovação de água no canal central da baía, e 
possibilitam ainda, a sua utilização como habitat (AMADOR, 2012). 

 
Em relação às atividades econômicas, a baía ainda sustenta uma atividade 

pesqueira de grande importância, que emprega cerca de 3700 pescadores que operam na 
baía utilizando 1402 barcos de pesca (que realizam a extração de camarão, peixes, 
mexilhões e siris nadadores), e 142 pescadores que praticam atividade pesqueira nas áreas 
de costa. De acordo com dados recolhidos por JANBLOSKI et al. (2006), de abril de 2001 
a março de 2002, a produção pesqueira comercial na Baía de Guanabara totalizou 
18.138.629 kg, o que correspondeu a um valor de mercado de cerca de US $ 4.375.356 
(JANBLOSKI et al., 2006). Por outro lado, após o incidente ocasionado pela Petrobras 
em 2000 na Baía de Guanabara, quando cerca de 1.3 milhões de litros de óleo foram 
derramados contaminando praias, costões rochosos e manguezais (MMA, 2001), a 
abundância do produto pesqueiro e os rendimentos associados com a atividade sofreu 
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grande declínio, tal como reivindicado pelos pescadores locais. No entanto, devido à falta 
de dados históricos sobre a pesca na baía, a validação de tal queixa não é viável. A 
manutenção de um sistema confiável para a coleta de dados sobre a pesca é essencial para 
a melhoria do rastreamento das atividades pesqueiras na Baía de Guanabara, podendo 
servir como um indicador de melhoria de sua qualidade ambiental, e também para 
quantificar eventuais perdas em caso de acidentes ambientais (JANBLOSKI et al., 2006). 
 
3.4.5 CETÁCEOS 
 

A presença de cetáceos na Baía de Guanabara é conhecida desde a era colonial, 
quando espécies de baleias, botos e golfinhos frequentavam a baía e áreas costeiras 
adjacentes atraídas pelas águas limpas, mais quentes e pela fartura de alimentos, 
utilizando a área também durante períodos reprodutivos. Atualmente, o boto-cinza 
(sotalia guianensis) e o golfinho fliper (tursiops truncatus) são as únicas espécies 
cetáceas que ainda frequentam as águas da Baía de Guanabara com regularidade 
(AMADOR, 2012). 

 
A redução na utilização da baía como habitat por espécies de baleias se deu ao 

longo do tempo, e pode ser relacionada a dois fatores principais: a pesca predatória e a 
antropização da área da baía. A pesca predatória de baleias era comumente praticada até 
as últimas décadas do século XX, e a intensidade da atividade pesqueira levou muitas 
espécies à constarem da Lista Oficial de Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 
Extinção. A caça de baleias era uma atividade cotidiana a tal ponto que o nome da Praia 
do Arpoador, no município do Rio de Janeiro, é uma referência aos caçadores de baleia. 
Quanto à influência antrópica na baía, fatores como a crescente deterioração da qualidade 
da água pelo lançamento de efluentes industriais e domésticos, a destruição de habitat, o 
intenso tráfego de embarcações e a poluição sonora gerada por essa atividade, e atividades 
pesqueiras que ocasionam o enredamento acidental em redes de espera e de cerco, 
constituem os principais impedimentos à presença de espécies de baleias, e limita a 
existência de botos na Baía de Guanabara (AMADOR, 2012, e PETROBRAS, 2012). 
 

3.5 HABITAT AQUÁTICO 
 
3.5.1 MANGUEZAIS 
 

Os manguezais são ecossistemas complexos e instáveis, característicos de zonas 
tropicais e subtropicais, e típicos de áreas de transição entre os ambientes terrestres e 
marinhos. Mangues possuem vegetação típica e limitada, devido às condições de pH 
ácido e elevada salinidade. O substrato de áreas de manguezais é composto basicamente 
por argilas orgânicas, abrigando também grande densidade de algas autotróficas e 
bactérias heterotróficas. A fauna típica de áreas de manguezais inclui um conjunto 
complexo de animais residentes, como crustáceos e caranguejos; semi-residentes, como 
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camarões; e visitantes, como espécies de mamíferos, répteis e aves. A zona entre as marés, 
onde a faixa de manguezal é localizada, serve de habitat para a maior variedade de 
espécies residentes como os crustáceos, caranguejos e cracas, moluscos, ostras e 
caramujos. Adicionalmente, manguezais são considerados um dos ecossistemas mais 
produtivos do planeta, sendo responsáveis pela manutenção de uma cadeia biológica que 
se inicia na degradação das folhas que caem de suas árvores típicas por micro-organismos 
decompositores, e passam por diversos patamares, culminando em peixes e grandes 
mamíferos como o homem (AMADOR, 2012). 

 
Na Baía de Guanabara, dos 261,90 km2 de vegetação de manguezal originalmente 

observadas em períodos anteriores à colonização portuguesa no século XVI (AMADOR, 
2012), aproximadamente 1/3, com estimativas de 82 - 90 km2, ainda se faz presente na 
região (Figura 6.1) (SOARES-GOMES, 2010 e JABLONSKI, 2006). A grande redução 
na presença de bosques de manguezais na baía diminui a capacidade do sistema de filtrar 
as cargas orgânicas oriundas da bacia hidrográfica, também reduzindo as áreas utilizadas 
pela biota aquática como habitat e para reprodução. Da extensão de manguezais 
observadas atualmente, cerca de 61,80 km² correspondem aos manguezais presentes no 
interior da Área de Proteção Ambiental de Guapi-Mirim (APA de Guapi-Mirim), que 
ocupam a faixa costeira dos municípios de São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e Magé, e 
representam o último reduto contínuo do ecossistema de mangue da Baía da Guanabara 
(ICMBio, 2001).  

 
Entretanto, por se tratar de Unidade de Conservação de Uso Sustentável, a APA 

de Guapi-Mirim permite a utilização de forma sustentável dos recursos naturais presentes 
em seu interior, o que coloca em risco a integridade os manguezais primários presentes 
na mesma (ICMBio, 2012). A EE da Guanabara, que está contida dentro da APA de 
Guapi-Mirim, oferece maior proteção aos bosques de mangue nela enquadrados, por se 
tratar de uma unidade de conservação de proteção integral. A agressão ambiental que se 
faz presente na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara é a principal responsável pela 
redução das áreas naturais de mangue na região, incluindo os desmatamentos, invasões, 
aterros, urbanização desordenada, disposição de lixo inadequada, despejos de esgotos 
sem tratamento, pesca predatória, e descarga de metais pesados originados em indústrias 
presentes na bacia hidrográfica (PETROBRAS, 2012). 
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FIGURA 4.1 ÁREAS DE MANGUE NA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA  

 
Fonte: Petrobras, 2012 

 
3.5.2 MACROALGAS 
 

As macroalgas são componentes dos fitobentos, que são o conjunto de organismos 
autotróficos que vivem no substrato de ecossistemas aquáticos. As macroalgas possuem 
um papel importante na produção primária aquática, sendo assim um importante 
componente de ecossistemas marinhos; realizam a produção notável de oxigênio para a 
atmosfera; e as macroalgas enraizadas também servem de refúgio a muitos animais e 
larvas atuando como um importante habitat aquático (AMADOR, 2012). As macroalgas 
são consideradas indicadores biológicos eficientes das condições passadas, presentes e 
futuras, por serem organismos sésseis (fixos). Os organismos em questão dependem da 
qualidade da água e dos elementos minerais nela contidos, pois estes possuem a 
capacidade de interferir diretamente em seu metabolismo (PETROBRAS, 2012). 

 
Estudos científicos sobre a composição da flora fitobentônica têm sido realizados 

na Baía de Guanabara desde o início do século XIX. Porém, apenas na década de 1970 
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foram produzidos os primeiros trabalhos que visaram à identificação da taxonomia das 
macroalgas utilizando uma metodologia mais detalhada. De acordo com esses trabalhos, 
três grupos taxonômicos foram destacados por possuirem presença histórica no 
ecossistema da baía, sendo eles as Rodófitas, com 105 espécies; as Ocrófitas, com 25; e 
as Clorófitas, que são representadas por 43 espécies. Os dois primeiros grupos, Ocrófitas 
e Rodófitas, são compostos por espécies que possuem baixa tolerância à influência 
antrópica, e a redução em sua presença na Baía de Guanabara pode ser considerado um 
indicador do aumento dos níveis de poluição no ecossistema (PETROBRAS, 2012). 

 
Além disso, o grupo das Clorófitas, entre as quais algumas espécies são 

consideradas cosmopolitas e resistentes à poluição, ainda são encontradas na Baía de 
Guanabara por serem favorecidas pela poluição orgânica que nela ocorre (AMADOR, 
2012; Síntese do Conhecimento Ambiental, 2012). A listagem completa dos estudos 
realizados e das espécies de macroalgas observadas na Baía de Guanabara podem ser 
encontradas no trabalho de Baía de Guanabara: Síntese do Conhecimento Ambiental- 
Biodiversidade (PETROBRAS, 2012). 

 
A análise dos trabalhos científicos realizados ao longo do tempo permitem a 

comprovação da diminuição da biodiversidade fitobentônica na Baía de Guanabara. Este 
fato pode ser atribuído ao aumento nos níveis de poluição antrópica e à consequente 
redução da qualidade da água da baía presente no ecossistema. É importante também 
notar que os trabalhos científicos voltados para as comunidades fitobentônicas na Baía de 
Guanabara ao longo da história tiveram pontos de estudo limitados no território da baía, 
além de serem escassos e casuais. É necessária a realização de estudos abrangentes no 
ecossistema da baía para que a base do conhecimento sobre as macroalgas seja expandido 
(AMADOR, 2012; PETROBRAS, 2012). 
 

3.6 RECURSOS FLORESTAIS, MANGUEZAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO  
 
3.6.1 RECURSOS FLORESTAIS 
 

No território Brasileiro existem sete Reservas da Biosfera, que abrangem as mais 
importantes biorregiões do país: Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA); do 
Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (integrante da RBMA); do Cerrado; do Pantanal; 
da Serra do Espinhaço (que abrange os biomas Cerrado e Mata Atlântica); da Caatinga; e 
da Amazônia. A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA), na qual o Estado do 
Rio de Janeiro está totalmente inserido, é uma das mais importantes Reservas da Biosfera 
do mundo. A RBMA foi a primeira das reservas a ser declarada no Brasil, sendo 
reconhecida pela UNESCO ao longo de seis fases entre os anos de 1991 e 2008. 
Atualmente, cobre 57% do bioma (78.500.000 ha), formando um corredor ecológico de 
mais de 6.750 km que abrange desde o Estado do Ceará até o Rio Grande do Sul 
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(incluindo as ilhas oceânicas), envolvendo um total de 16 estados brasileiros (ICMBio, 
2012). 

 
O Estado do Rio de Janeiro encontra-se totalmente inserido no Bioma Mata 

Atlântica, abrangendo formações florestais e ecossistemas associados à costa atlântica 
brasileira. Estima-se que antes do descobrimento do Brasil o Estado do Rio de Janeiro 
possuía cerca de 97% dos 43.909,7 km2 de superfície de seu território cobertos por área 
florestada, atualmente reduzida a aproximadamente 19% desse total inicial. A área é 
caracterizada por fragmentos dispersos sujeitos às pressões constantes provocadas pelo 
avanço dos processos antrópicos presentes na região. Esse quadro de redução da cobertura 
vegetal é consequencia de processos históricos de exploração, relacionada aos diferentes 
ciclos econômicos e registrados desde o início da colonização européia, que deram origem 
aos padrões de ocupação humana atualmente observados e responsáveis pelos altos 
índices degradação ambiental (ICMBio, 2012). 

 
No que se refere à área total vegetada, em 1990 a Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro possuía 29.1% da sua área total com cobertura vegetal. A porcentagem foi 
reduzida para 28.9% no ano de 2000, sofrendo ainda um decréscimo adicional, chegando 
à 27.9 no ano de 2005. Entre os municípios pertencentes à Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, 9 apresentaram redução de área verde, 5 tiveram pequena melhoria e os demais 
ficaram estáveis. Os casos mais extremos são Nilópolis, Belford Roxo e São João de 
Meriti, onde a área de vegetação encontra-se praticamente inexistente. Além disso, com 
relação à evolução do uso antrópico não urbano, todos os municípios apresentaram 
diminuição das suas áreas antropizadas para uso não urbano, com exceção de Duque de 
Caxias, Guapimirim, e Mesquita. As quedas mais expressivas foram em Niterói (-16%) e 
em Queimados (-18%) (LIMA, 2009). 
 
3.6.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 
 

A criação de unidades de conservação constituem uma estratégia crucial de 
controle do território, proteção dos biomas, ecossistemas e espécies endêmicas, raras ou 
ameaçadas de extinção; além de valorização e preservação dos recursos naturais 
existentes, pois estabelecem condições legais restritas para sua ocupação e uso dos 
recursos naturais. No estado do Rio de Janeiro, a RBMA abrange uma área total de 
2.765.373 ha (área terrestre e marinha), englobando diversas Unidades de Conservação e 
abrigando os principais remanescentes da Mata Atlântica e ecossistemas associados do 
estado. O reconhecimento da RBMA para o Rio de Janeiro ocorreu em 1991 na fase I de 
implantação da mesma, com ampliação de sua abrangência ocorrendo nas fases II (1992) 
e VI (2008). Um exemplo de unidade de conservação é a Estação Ecológica da 
Guanabara, que ocupa uma área total de 1.935 ha, e encontra-se abrangida por parte da 
RBMA desde sua criação em 2006, sendo representada a partir da fase VI do referido 
projeto. A estação é parte integrante da zona núcleo da RBMA, protegendo em seus 
limites feições primárias de manguezal altamente preservadas e caracterizando-se como 
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área prioritária para a preservação das espécies vegetais e animais características desse 
ecossistema. Dentro do contexto da Mata Atlântica, dois corredores principais de 
biodiversidade foram instituídos, com o objetivo de estabelecer prioridades de 
conservação no Bioma: Corredor Central da Mata Atlântica e Corredor de Biodiversidade 
da Serra do Mar (ICMBio, 2012). 
 

3.6.2.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE DOMÍNIO ESTADUAL E FEDERAL 
 

Mais especificamente, a região da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara é 
localizada totalmente dentro da área da RBMA, e engloba de forma total ou parcial 9 
Unidades de Conservação da Natureza de âmbito estadual e federal: (1) Estação 
Ecológica (EE) da Guanabara, (2) Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapi-Mirim, 
(6) Área de Proteção Ambiental de Petrópolis, (8) Reserva Biológica Federal do Tinguá, 
e o (5) Parque Nacional da Serra dos Órgãos que possuem caráter federal; além da (3) 
Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu, (7) Área de Proteção Ambiental 
do Alto Iguaçú, (9) Área de Proteção Ambiental de Gericinó-Mendanha, e o (4) Parque 
Estadual de Três Picos que detêm respaldo estadual (Figura 5.1). (INEA, 2014). 
 
 

FIGURA 5.1 LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA DENTRO DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 

 
Fonte: Adaptado de INEA, 2014 
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Definidas em 1995, pelo Fundo Mundial para a Natureza (World Wildlife Fund - 
WWF), as ecorregiões são unidades de paisagens relativamente homogêneas do ponto de 
vista de biodiversidade e processos biológicos, que apresentam limites naturais bem 
definidos, sendo por isso unidades biogeográficas de fácil identificação e delimitação, 
utilizadas em estratégias conservacionistas em todo o mundo. Em 2003, o IBAMA 
divulgou uma divisão para o Brasil que incluía um total de 78 ecorregiões distribuídas 
nos 7 biomas do país: 23 na Amazônia; 22 no Cerrado; 13 na Mata Atlântica; 9 no 
ecossistema costeiro; 8 na Caatinga; 2 no Pantanal; e 1 nos Campos Sulinos. O estado do 
Rio de Janeiro, e consequentemente a região da bacia hidrográfica da BG, encontra-se 
inteiramente dentro dos limites do bioma da Mata Atlântica, que é ainda subdividido em 
treze ecorregiões. A APA de Guapi-Mirim e a EE da Guanabara são localizadas em uma 
das das treze ecorregiões, mais precisamente na da Serra do Mar, cujos limites 
correspondem aos da Floresta Ombrófila Densa nas regiões sul e sudeste do Brasil, 
definidos pelo sistema de classificação de vegetação adotado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). Além da Floresta Ombófila Densa, a ecorregião apresenta 
também o registro de outras formações vegetais, como campos de altitude, mangues e 
restingas (ICMBio, 2012). 

 
Adicionalmente, com o objetivo de identificar e definir as regiões do planeta que 

possuíam concomitantemente altos níveis de biodiversidade e elevado grau de ameaça, 
foi criado em 1998, pelo ecólogo inglês Norman Myers, o conceito de Hotspot ou “Áreas 
Críticas”. De uma forma geral, esse conceito é aplicado às diversas localidades do globo 
terrestre, indicando regiões prioritárias para a conservação da biodiversidade na Terra. 
Após a atualização realizada pela Organização Não Governamental Conservation 
International (CI) em 2005, atualmente 34 Hotspots são identificados para o planeta, que 
correspondem aos habitats de 75% dos mamíferos, aves e anfíbios mais ameaçados do 
mundo. Dentre os Hotspots identificados, a Mata Atlântica configura-se como um dos 
mais importantes, em decorrência da alta biodiversidade observada em seus limites 
(ICMBio, 2012). 

 
Este relatório dá destaque especial às APA de Guapi-Mirim e EE da Guanabara 

devido à grande proximidade e importância direta que possuem para a BG. 
 

(1)  Área de Proteção Ambiental de Guapimirim 
De acordo com o Decreto Federal 90.225 de 1984, “A APA de Guapi-Mirim 

(possui) o objetivo de proteger os manguezais situados na região ocidental da Baía de 
Guanabara, a região situada na foz dos Rios Iriri, Roncador, Guapi-Mirim e Imboaçú.” A 
APA de Guapi-Mirim ocupa uma área de 138,25 km2 abrangendo parte dos municípios 
de Magé, Guapi-Mirim, Itaboraí e São Gonçalo. É importante notar que 44,7%, ou 61.8 
km2, da área total da APA corresponde a manguezais em diferentes estados de 
conservação e regeneração, 19.6% é em terra, e 35,7% corresponde às águas da Baía de 
Guanabara localizadas em frente à faixa de mangue. A importância da APA é reforçada 
pelo fato de que 70% da contribuição total de águas fluviais oriundas na bacia 
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hidrográfica passam pelos mangues, onde recebem os benefícios dos serviços 
ecossistêmicos regularmente proporcionados pela área de manguezal, antes de serem 
desembocadas na baía. Portanto, a proteção da área se faz crucial para a saúde do espelho 
d’água da Baía de Guanabara (ICMbio, 2012). 

 
Adicionalmente, é importante recordar que APAs são usualmente criadas para a 

concretização de objetivos básicos que incluem: proteção da diversidade biológica, 
ordenação do processo de ocupação do solo, e para assegurar a sustentabilidade do uso 
dos recursos naturais presentes na área. No caso da APA de Guapi-Mirim, o Decreto 
Federal 90.225 de 1984 possui o objetivo de assegurar a permanência e sobrevivência de 
populações humanas que mantêm uma relação estreita com o ambiente, vivendo dos seus 
recursos naturais e mantendo ainda características tradicionais no convívio com a 
natureza. Algumas das atividades permitidas por lei na APA de Guapi-Mirim incluem: 
pesquisa científica, visitação pública, atividades agrícolas e pecuárias, uso de agrotóxicos 
e biocidas permitidos pelo IBAMA, vigilância da área por ONG, introdução de espécies 
não endêmicas, e pesca não predatória e fora do período do defeso. Entretanto, devido à 
ampla gama de atividades que são permitidas no contexto de APA, viu-se necessária a 
criação da Estação Ecológica da Guanabara (EE da Guanabara) no centro da APA de 
Guapi-Mirim. Devido ao caráter protencionista mais estrito de Estações Ecológicas, as 
limitações impostas em atividades dentro da EE da Guanabara proporcionam maior 
proteção aos recursos naturais nela contidos (ICMbio, 2012). 

 
(2) Estação Ecológica da Guanabara 

No que tange à legislação federal que respalda a proteção da EE da Guanabara, 
dá-se ênfase ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que 
no seu sentido mais amplo visa possibilitar as ações de proteção da natureza em todo o 
território brasileiro. Para a EE da Guanabara, o SNUC prevê, em seu artigo 9°, a 
preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas dentro de seu território, 
que totaliza 1.935 ha, sendo permitidas alterações dos ecossistemas presentes em seu 
interior apenas no caso de: 

• Medidas que visem à restauração de ecossistemas modificados; 
• Manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 
• Coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 
• Pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele 

causado pela simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos 
ecossistemas, em uma área correspondente a no máximo três por cento da 
extensão total da unidade e até o limite de 1.500 hectares (ICMBio, 2012). 
 

De acordo com as definições previstas na SNUC, a EE da Guanabara é formada 
exclusivamente por propriedade pública, abrangida quase em sua totalidade por feições 
de vegetação de mangue em estágios diversos de conservação.  A EE da Guanabara possui 
delimitação cartográfica e demarcação física com sinalizadores aquáticos, fator que 
influencia positivamente na preservação efetiva da ecologia da área (ICMBio, 2012). 
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Dentro da área ocupada pelo Bioma Mata Atlântica, a EE da Guanabara encontra-
se inserida no Ecossistema Costeiro-Marinho, abrigando em seus limites um trecho de 
grande importância ambiental no que diz respeito à conservação de espécies vegetais e 
animais características de ecossistema manguezal, que recobre toda a Unidade de 
Conservação. Abrangendo os ecossistemas costeiro-marinhos, a Zona Costeira Brasileira 
(ZCB), definida pelo Decreto № 5.300 de 2004, estende-se por 17 estados e abrange 400 
municípios do país. De uma forma geral, as zonas costeiras configuram-se como 
ambientes complexos, diversificados e de grande importância para a manutenção da vida 
marinha, por se tratarem de regiões de transição ecológica que respondem por uma ampla 
gama de funções ecológicas e desempenham papel importante na ligação e troca genética 
entre o ambientes terrestre e marinho. Importante mencionar que dos poucos 
remanescentes de Mata Atlântica, a maioria está praticamente confinada junto ou sobre a 
ZCB, aumentando seu fator de importância. Adicionalmente, no que tange a EE da 
Guanabara, a UC representa cerca de 0,04% da parcela da ZCB protegida pelas UC 
federais e próximo de 1% quando a contribuição diz respeito às Estações Ecológicas 
(ICMBio, 2012). 

 
(3) Área de Proteção Ambiental da Bacia do Rio Macacu 

A APA da Bacia do Rio Macacu abrange 19.508 hectares e é localizada em partes 
dos municípios de Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Guapi-Mirim. Foi criada pela Lei 
Estadual nº 4.018, de 05 de dezembro de 2002, e possui como objetivo principal proteger 
faixas marginais na bacia do rio Macacu, que é um dos maiores rios tributários da Baía 
de Guanabara. A APA engloba trechos de planícies, baixadas e áreas montanhosas que 
possuem nascentes e remanescentes florestais significativos. Além disso, a maioria de seu 
território é ocupado por pastagens, lavouras olerícolas e exploração mineral com retirada 
de areia para a construção civil (INEA, 2016).  

 
(4) Parque Estadual de Três Picos 
O parque possui 65.114 hectares e ocupa parcialmente os municípios de Teresópolis, 

Guapi-Mirim, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim. Originalmente 
criado pelo Decreto Estadual nº 31.343 de 2002, teve seu território posteriormente 
ampliado com o Decreto Estadual nº 41.990 de 2009. O parque possui os objetivos 
principais de assegurar a preservação dos remanescentes de Mata Atlântica da porção 
fluminense da Serra do Mar, bem como recuperar as áreas degradadas ali existentes; 
preservar espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção ou insuficientemente 
conhecidas da fauna e da flora nativas; integrar o corredor ecológico central da Mata 
Atlântica no Estado do Rio de Janeiro; assegurar a manutenção das nascentes e dos corpos 
hídricos que abastecem as cidades circunvizinhas; e de estimular as atividades de 
recreação, educação ambiental e pesquisa científica quando compatíveis com os demais 
objetivos (INEA, 2016). 

 
(5) Parque Nacional da Serra dos Órgãos 
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O Parque Nacional da Serra dos Órgãos é uma Unidade de Conservação Federal 
de Proteção Integral, subordinada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio), cujo objetivo maior é o de preservar amostras representativas 
dos ecossistemas nacionais. O parque abrange 20.024 hectares protegidos nos municípios 
de Teresópolis, Petrópolis, Magé e Guapi-Mirim. Criado em 1939, o Parque abriga mais 
de 2.800 espécies de plantas catalogadas pela ciência, 462 espécies de aves, 105 de 
mamíferos, 103 de anfíbios e 83 de répteis, incluindo 130 animais ameaçados de extinção 
e muitas espécies endêmicas (ICMBio, 2007). 

 
(6) Área de Proteção Ambiental de Petrópolis 

A APA de Petrópolis ocupa 59.618 hectares e abrange parcialmente os municípios 
de Petrópolis, Magé, Guapi-Mirim e Duque de Caxias. Foi criada pelo Decreto no 87.561 
de 1982, regulamentada pelo Decreto no 99.274 de 1990 e delimitada pelo Decreto no 527 
de 1992. A APA Petrópolis tem como objetivo principal promover o desenvolvimento 
sustentável da região, e ao mesmo tempo, proteger amostras da Mata Atlântica e demais 
recursos naturais, especialmente os recursos hídricos, e proporcionar o desenvolvimento 
das pesquisas científicas e conscientização ambiental na região. Além disso, a APA é uma 
Unidade de Conservação Federal, e portanto, seu gerenciamento é realizado pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). Dentre as 
atividades conflitantes que ocorrem na APA destacam-se as expansões urbanas 
desordenadas, que incluem a ocupação de encostas em áreas de risco de deslizamentos - 
fato que é agravado pelo desmatamento descontrolado que ocore na região. (ICMBio (2), 
2007). 

 
(7) Área de Proteção Ambiental do Alto Iguaçú 

A APA do Alto Iguaçú ocupa 22.109 hectares e abrange partes dos municípios de 
Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo. Criada pelo Decreto Estadual nº 44.032 
em 2013, a APA foi instituida para proporcionar a proteção e manutenção dos lençóis 
freáticos e dos talvegues de escoamento das águas superficiais que mantêm brejos e 
pequenas lagoas, além de fragmentos de Mata Atlântica que estão presentes na região. 
Adicionalmente, a APA possui o objetivo de evitar a ocupação desordenada da área, além 
de impedir a impermeabilização do solo, diminuindo assim o risco de enchentes na região. 
(INEA, 2016). 

 
(8) Reserva Biológica Federal do Tinguá 

A REBIO do Tinguá ocupa uma área de 26.260 hectares, abrangendo 
parcialmente os municípios de Nova Iguaçú, Duque de Caxias, Petrópolis e Miguel 
Pereira. A REBIO foi criada com o Decreto no. 97.780 de 1989, e possui como objetivo 
principal proteger amostra representativa da Mata Atlântica e demais recursos naturais, 
especialmente os recursos hídricos, e proporcionar o desenvolvimento das pesquisas 
científicas e educação ambiental na região. (ICMBio, 2006). 

 
(9) Área de Proteção Ambiental de Gericinó-Mendanha 
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A APA abrange 7.972 hectares e ocupa toda a área acima de 100 m de altitude da 
Serra de Gericinó-Mendanha, em parte dos municípios de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro e 
Nilópolis. Criada pelo Decreto Estadual nº 38.183 de 2005, a ATA possui sua proteção 
ambiental vinculada a elementos de relevância física e natural, tais como as estruturas 
geológicas vulcânicas (vulcão de Nova Iguaçu e Chaminé Lamego); além de ocupar áreas 
que pertencem às bacias hidrográficas das Baías de Guanabara e de Sepetiba, e dos Rios 
Guandu, Iguaçu e Sarapuí; além de florestas remanescentes de Mata Atlântica. (INEA, 
2016). 
 

3.6.2.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE DOMÍNIO MUNICIPAL 
 

Além das áreas de conservação federais e estaduais presentes na bacia 
hidrográfica da Baía de Guanabara, existem também muitas áreas de conservação de nível 
municipal na região. As unidades de conservação municipais possuem grande 
importância ecológica pois protegem fragmentos de médio e pequeno porte de Mata 
Atlântica, que não são abrangidos por unidades de conservação de nível estadual ou 
federal. É importante notar que as unidades de conservação municipal se encontram 
inseridas principalmente em áreas urbanas, que representam forte pressão antrópica sobre 
os remanescentes de cobertura vegetal ainda existentes. Os fragmentos de Mata Atlântica 
de médio e pequeno porte, e seus ecossistemas associados de restinga e mangue, detêm 
grande importância para a conservação de processos ecológicos locais e regionais, a 
preservação de espécies da fauna e flora endêmicas e ameaçadas de extinção, para a boa 
manutenção dos recursos hídricos, e para a funcionalidade do elemento paisagístico nos 
municípios que compõem a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara e a baía em si. 

 
Tendo em vista a extrema importância atribuída às unidades de conservação 

municipais, é imprescindível que as populações locais estejam cientes da existência, 
localidade, e dos recursos naturais por elas protegidos. Porém, entre as 15 
municipalidades contidas na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, apenas o 
município do Rio de Janeiro disponibiliza em seu website a lista de unidades de 
conservação presentes em seu território. A lista inclui o nome da unidade de conservação 
sob respaldo municipal, o ato legal de criação, os planos de manejo associados e as áreas 
totais abrangidas por cada unidade de conservação (PREFEITURA DO RIO DE 
JANEIRO, 2016). Portanto, este trabalho conclui que o fácil acesso à informação 
disponibilizado pelo município do Rio de Janeiro deve ser tomado como exemplo pelas 
demais municipalidades que circundam a Baía de Guanabara, para que haja um maior 
nível de conscientização pública quanto às unidades de conservação municipais 
existentes. 

 
É também evidente que os demais municípios possuem deficiências no campo 

técnico, ou carência em experiência para a criação e manutenção de unidades de 
conservação municipais. Por essa razão, a Secretaria de Estado do Ambiente do Rio de 
Janeiro criou em outubro de 2009 o Programa de Apoio às Unidades de Conservação 
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Municipais (ProUC) que é administrado pela Superintendência de Biodiversidade e 
Floresta. O Programa de Apoio às Unidades de Conservação Municipais tem como 
objetivo aumentar o tamanho e a qualidade das áreas destinadas à conservação da 
biodiversidade no estado do Rio de Janeiro, por meio do desenvolvimento e aplicação de 
estratégias de apoio à criação de unidades de conservação, que envolve estudos técnicos, 
delimitação, consulta e audiência pública; e gestão, que engloba a elaboração e 
implantação do plano de manejo e criação do Conselho Gestor de unidades de 
conservação municipais (SEA, 2016). 

 
Outra ferramenta importante no estado do Rio de Janeiro que contribui para a boa 

manutenção das unidades de conservação municipais é o ICMS Ecológico. A 
Constituição Federal Brasileira determina que 25% da arrecadação total do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sejam repassados aos municípios 
para uma variedade de finalidades, o que inclui as unidades de conservação municipais. 
O objetivo do ICMS Ecológico, no que se refere às unidades de conservação, é de 
ressarcir devidamente os municípios que as possuem, pela restrição ao livre uso de seus 
territórios. A quantidade total de unidades de conservação por município pode ser 
encontrada na Tabela 2. Porém, vale ressaltar que as informações contidas na Tabela 3.1 
são pertinentes ao território integral de cada município, e não apenas na área abrangida 
pela bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Informações mais detalhadas sobre o 
funcionamento do ICMS Ecológico, cálculos associados, e especificidades quanto as 
unidades de conservação contidas em cada município da bacia hidrográfica da Baía de 
Guanabara podem ser encontradas na página online do CEPERJ (CEPERJ, 2016). 
 

TABELA 3.1 LISTA DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E SOMATÓRIO DO TERRITÓRIO 
POR ELAS OCUPADO NOS MUNICÍPIOS CONTIDOS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA 

DE GUANABARA 

Municípios 
Unidades de 

Conservação Municipal 
(unidades) 

Terrotório 
Municipal 

Total  
(ha) 

Área de Unidades de Conservação 
Municipais 

(ha) % 

Belford Roxo 14 7979.1 1746.2 21.9 
Cachoeiras de Macacú 3 95580.6 5514.5 5.8 
Duque de Caxias 4 46457.3 1228.6 2.6 
Guapimirim 0 36081.3 0 0.0 
Itaboraí 0 42421.9 0 0.0 
Magé 4 38569.6 18944.3 49.1 
Mesquita 3 4160.0 1968.9 47.3 
Nilópolis 1 1915.7 63.4 3.3 
Niterói 18 12937.5 10210.3 78.9 
Nova Iguaçú 10 52388.8 15024.9 28.7 
Rio Bonito 11 46217.6 3316.5 7.2 
Rio de Janeiro 43 118229.6 7404.9 6.3 
São Gonçalo 2 24914.2 1456.8 5.8 
São João de Meriti 7 3483.8 82.6 2.4 
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Tanguá 1 14662.3 878.0 6.0 
Total 121 545999.3 67840 12.4 

Fonte: CEPERJ, 2016 

 

3.6.2.3 RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL 
 

Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) é uma categoria de unidade de 
conservação de caráter particular, prevista na legislação ambiental brasileira pela Lei 
9.985/2000, e reconhecida, no Estado do Rio de Janeiro, através do Decreto Estadual n° 
40.909/2007. As RPPN têm como objetivo a preservação da diversidade biológica, das 
paisagens notáveis, e também de localidades que apresentem elevado valor histórico, 
arqueológico, paleontológico e espeleológico. As RPPN são criadas voluntariamente 
pelo proprietário, e quando reconhecidas pelo Estado, são consideradas como unidades 
de conservação de proteção integral. Existem 7 RPPN em três municípios que pertencem 
à bacia hidrográfica da Baía de Guanabara: Rio de Janeiro, Magé e Nova Iguaçú, e juntas 
somam 139.4 ha de áreas protegidas (INEA, 2016; CEPERJ, 2016). 

 
TABELA 3.2 RPPN PRESENTES NA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA, 

COM BASEADOS NO ANO DE 2013. AS PORCENTAGENS LISTADAS SÃO RELATIVAS ÀS 
ÁREAS TOTAIS DOS MUNICÍPIOS LISTADOS ABAIXO, E NÃO SOMENTE À ÁREA 

ENGLOBADA PELA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA. 
 

Municípios 
Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural 
(unidades) 

Área de Unidades de Conservação 
Municipais 

(ha) % 

Magé 3 43.8 0.1 
Nova Iguaçú 1 16.5 0.03 

Rio de Janeiro 3 79.12 0.1 
Total 7 139.42 0.03 

Fonte: CEPERJ, 2016 
 

3.7 HIDRODINÂMICA 
 

A Baía de Guanabara é um sistema estuarino classificado como positivo, com 
características de micromaré e ligeiramente hipersíncrono, apresentando gradientes de 
salinidade categorizados como parcialmente misturados tendendo a verticalmente 
homogêneo (SAMPAIO, 2003). É classificada como um estuário positivo pois os 
volumes de precipitação e os aportes de água dos rios são superiores à vazão de 
evaporação do sistema (SAMPAIO, 2003), e por conseguinte, a salinidade média da baía 
(2.9%) é menor do que na área da entrada próxima ao Oceano Atlântico (3.6%) 
(KJERFVE, 1997). É de micromaré pois o nível da maré alta é inferior a 2 m, classificado 
também como um estuário levemente hipersíncrono já que a altura da maré nas áreas 
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internas da baía é maior que as observadas perto de sua entrada. Além disso, o sistema é 
denominado pelas marés, mesmo sendo o estuário caracterizado como de micromaré 
(SAMPAIO, 2003). 

 
Além das correntes marítimas, a circulação da Baía de Guanabara é causada por 

forças resultantes de gradientes de salinidade, bem como de temperaturas longitudinais e 
verticais. Os gradientes são causados pela confluência de entradas de água doce de rios 
com a água fria e salgada do mar nos trechos do interior da baía. Ademais, a baía é 
considerada um sistema parcialmente misturado, apresentando pouca variação nos 
gradientes de salinidade vertical (SAMPAIO, 2003). 

 
 A circulação gravitacional é movida pela convergência de temperaturas 
divergentes e gradientes de salinidade entre a água dos rios e águas oceânicas. A água 
doce e quente dos rios que é descarregada na baía eleva-se acima das águas frias e 
salgadas do Oceano Atlântico, produzindo a circulação das águas. Tal circulação 
movimenta a camada de água superfícial em direção à entrada da baía, enquanto a camada 
de fundo se movimenta em direção às áreas de fundo (GUENTHER, 2008 and KJERFVE, 
1997) (Figura 6.1). O canal de entrada, no qual profundidades alcançam uma média de 
20 m, permite o influxo de águas costeiras através da camada inferior, enquanto que água 
doce e poluída oriunda dos rios são transportadas pela camada superficial (MAYR, 1989). 
É importante notar que o volume da água que entra na baía com correntes marítimas é 
maior que o volume de água doce adicionada ao sistema pelos rios (SAMPAIO, 2003). 
Portanto, a vazão de água dos rios não é suficiente para modificar o padrão de circulação 
na baía devido ao seu baixo volume relativo e natureza difusa. 
 

FIGURA 6.1. MODELO HIDRODINÂMICO DA BAÍA DE GUANABARA: À ESQUERDA A FIGURA MOSTRA A 
CORRENTE DE MARÉ ENCHENTE, À DIREITA A CORRENTE DE MARÉ VAZANTE. 

 

Fonte: LIMA, 2006 
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O nível reduzido do alcance da maré combinado com a modificação da direção 
das correntes de maré causadas pelos diversos aterros (especialmente na área oeste da 
baía) ocasionam a acumulação de contaminantes nas áreas internas da Baía de Guanabara 
(PETROBRAS, 2012). A direção das correntes marítimas realizam um papel importante 
na concentração de poluentes no canto noroeste da baía, particularmente na área 
localizada entre a Ilha do Governador e o continente. Como observado da Figura 2.1, a 
maré enchente divide-se na entrada da baía, ramificando-se para o leste, nordeste, oeste e 
noroeste. As correntes oeste e noroeste são direcionadas para a Ilha do Governador, 
causando um efeito de maré inversa em vários rios tributários. Uma porção do fluxo é 
desviado para uma área ao norte da Ilha do Governador causando acumulação de poluição 
na fina faixa entre o lado oeste da ilha e o continente. As correntes de maré direcionadas 
ao leste e nordeste perdem força gradualmente, ao passo que se aproximam da costa 
(Figura 2.1).  

 
A acumulação de contaminantes nessas áreas pode ser atribuída ao alcance 

reduzido das marés, o que resulta em níveis baixos de renovação de água. Como 
consequência, a qualidade da água na Baía de Guanabara varia substancialmente, sendo 
classificada de acordo com os padrões de circulação, aportes de rios e concentração de 
poluição das diferentes regiões do corpo d’água (SOARES-GOMES, 2016). Algumas 
características divergentes podem ser observadas nos perfis bióticos e abióticos em áreas 
diferentes da baía, revelando a existência de três setores diferentes na baía, com 
dissemelhanças bastante acentuadas na maioria das propriedades levadas em 
consideração (MENDES, 2004): o setor interno (na parte norte da baía), o setor 
intermediário, e o setor externo (próximo à entrada da baía) (PETROBRAS, 2012). 

 
A hidrodinâmica na Baía de Guanabara é o fator determinante da composição dos 

sedimentos de fundo nela observados. A maior influência hidrodinâmica e as trocas de 
águas com o mar na entrada da baía resultam em sedimentos de fundo caracterizados por 
areias médias. No setor intermediário, os sedimentos de fundo são areias finas e areia 
lama, que reflete a redução da influência hidrodinâmica em pontos desse setor (KJERVFE 
et al., 1997). Por sua vez, o setor interno da baía é dominado por extensos depósitos 
lamosos resultantes de transporte fluvial de sedimentos em suspensão para a baía, 
acelerado por atividades antrópicas na bacía de drenagem e renovação de água reduzida 
devido ao alcance reduzido das marés. É importante notar que a deposição de sedimentos 
em suspensão nas áreas internas da baía também agravam e aceleram o nível de 
assoreamento observado na baía (KJERFVE, 1997; MENDES, 2004). 

 
Adicionalmente, aterros e dragagens realizados ao longo da história na região 

oeste da baía, especialmente onde hoje se localiza a Ilha do Fundão e na antiga Enseada 
de Inhaúma, são responsáveis pela redução na capacidade de renovação de águas entre as 
Ilhas do Fundão e do Governador, e o continente (Figura 6.2). (Petrobras, 2012). Fator 
que é parcialmente responsável pelo acúmulo de poluentes e a baixa qualidade da água 
observados na área. 
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FIGURA 6.2. ATERROS NA REGIÃO OESTE DA BAÍA A ÁREA EM CINZA INDICA ATERROS REALIZADOS AO 
LONGO DA HISTÓRIA, E AS ÁREAS EM VERDE INDICAM ÁREAS DE MANGUE QUE EXISTIAM NA ÁREA.

 

Fonte: Petrobrás, 2012 

3.8 QUALIDADE DAS ÁGUAS DA BAÍA DE GUANABARA E SUA BACIA 

HIDROGRÁFICA  
A Baía de Guanabara tem uma área de 384 km2 e a sua bacia hidrográfica 

compreende uma área de aproximadamente 4.080 km2 que cobre parcial e completamente 
16 municípios. Com uma população de aproximadamente 8.6 milhões de pessoas e 
contendo o segundo maior parque industrial do país são produzidos efluentes domésticos 
e industriais que contribuem com uma carga diária de cerca de 470 toneladas de DBO 
para a Baía. De acordo com a FEEMA (atualmente o INEA), além das 6.000 indústrias, 
duas refinarias e dois portos, existem muitos estaleiros e terminais da indústria de óleo e 
gas que contribuem com a grande carga de efluentes também. A Baía também recebe o 
aporte de água doce de aproximadamente 55 rios, e dentre eles, 35 rios possuem uma 
vazão estimada de 25 m3/s. A Baía possui 53 praias interiores e nenhuma atende aos 
critérios de balneabilidade. Apesar de ser um dos ecossistemas mais notórios do Brasil, é 
evidente a falta de informações ou até a existência de dados contraditórios sobre as 
condições ambientais da Baía de Guanabara. Esse problema é um reflexo da insuficência 
de análises de tendência sobre a qualidade da água ao longo do tempo, intensa presença 
de fontes de poluição atmosférica e aquática, e falta de informações mais consistentes 
sobre as vazões dos rios e dados sobre a precipitação e escoamento superficial 
(PETROBRAS, 2012). 

 
3.8.1 ALGUNS PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS 

 

3.8.1.1. OXIGÊNIO DISSOLVIDO (OD)  
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O oxigênio dissolvido é um dos indicadores ambientais mais representativos na 
avaliação da corpos hídricos. A concentração de de oxigênio dissolvido é um indicador 
primário da qualidade das águas (SACHETTO, 2012). Oxigênio dissolvido é quantidade 
de oxigênio presente na água. Os corpos hídricos produzem e consomem oxigênio. Fontes 
de oxigênio são a atmosfera e a fotossíntese realizada pelas plantas aquáticas e algas. Em 
contrapartida, processos como a decomposição, respiração animal e reações químicas 
consomem oxigênio. Quando a taxa de consumo é maior que a taxa de produção, os níveis 
de oxigênio dissolvido decrescem afetando espécies sensíveis e o equilíbrio do 
ecossistemas (EPA, 2015; JONES, 2001). 

A presença de grandes cargas de esgotos na água pode afetar os níveis de OD, 
especialmente porque a matéria orgânica é decomposta por microorganismos que usam 
oxigênio a respiração aeróbica. A temperatura e a altitude também influenciam os níveis 
de OD nos corpos hídricos também. Águas mais geladas retêm mais oxigênio do que 
águas mais quentes, e em altitudes mais elevadas mais oxigênio é retido. Em virtude da 
variação de OD com a temperatura, lançamentos térmicos de efluentes pelas indústrias 
podem ocasionar depleção de oxigênio nas águas. Indústrias de produção de energia e 
fábricas, onde a água é usada para resfriamento de equipamento, descarregam água em 
temperaturas mais elevadas no corpos d’água e consequentemente com menor 
concentração de oxigênio dissolvido (EPA, 2015).  

 
Águas oceânicas geralmente possuem mais oxigênio e de acordo com cientistas 

da Chesapeake Bay Program em Maryland no EUA, além da presença de matéria 
orgânica, poluição por excesso de nutrientes, e temperatura, o fluxo de águas e o formato 
da Baía também podem influenciar os níveis de OD. Águas interiores vindo do continente 
são doces mais quentes enquanto águas fluindo do oceano são mais salinas e frias, e 
devido a essas diferenças em densidade, as águas dos rios tendem a ficar em cima das 
águas do oceano. Essa dinâmica na troca de águas na Baía podem criar zonas com pouco 
oxigênio ou até zonas completamente mortas, no fundo da Baía. O formato da Baía pode 
afetar os níveis de OD porque o fundo geralmente é uniforme podendo possuir áreas mais 
rasas ou mais fundas, o que influencia na concentração de oxigênio (CHESAPEAKE 
BAY PROGRAM, 2015). 

 

3.8.1.2. DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXIGÊNIO (DBO) 
 
A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) é uma medida aproximada da 

matéria orgânica contida em uma amostra e que pode ser bioquimicamente degradada. 
DBO é definido como a quantidade necessária de oxigênio para os microorganismos 
aeróbicos presentes na amostra serem capazes de oxidar a matéria orgânica em tipos 
orgânicos ou inorgânicos mais simples (SACHETTO, 2012). 

 
Quando matéria orgânica biodegradável é lançada em um corpo d’água, 

microorganismos, especialmente bactérias, se alimentam desses resíduos, quebrando-os 
em outras substâncias. Quando essa decomposição acontece na presença de oxigênio 
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(ambientes aeróbicos), o oxigênio consumido pelos microorganismos no processo é 
chamado de Demanda Bioquímica de Oxigênio (MASTERS, 1997; DAVIS & 
CORNWELL, 2008). 

 
A decomposição aeróbica tem produtos finais estáveis e não-desagradáveis, tais 

como dióxido de carbono (CO2), sulfatos (SO4), ortofosfatos (PO4), e nitratos (NO3), 
como pode ser observado na seguinte representação: 

 
Decomposição aeróbica 

matéria orgânica + O2
microorganismos
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�CO2 + H2O + novas células + produtos estáveis (NO3, PO4, SO4, … )  

 
Nos casos nos quais a disponibilidade de oxigênio não é suficiente para a 

decomposição aeróbica, a decomposição pode ser conduzida por microorganismos 
diferentes através de um processo anaeróbico. Os produtos finais da decomposição podem 
ser altamente desagradáveis, incluindo sulfeto de hidrogênio (H2S), amônia (NH3) e 
metano (CH4) (MASTERS, 1997). O processo anaeróbico é representado da seguinte 
forma: 

 
Decomposição anaeróbica 

matéria orgânica
microorganismos
�⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯�CO2 + H2O + novas células + produtos instáveis (H2S, CH4 , NH3, … )  

 
O metano produzido é fisicamente estável, biologicamente degradável e um 

potente gás causador do efeito estufa. Quando emitido por corpos d’água, é chamado de 
gás dos pântanos. O metano também é gerado nos ambientes anaeróbicos do aterros 
sanitários (MASTERS, 1997). 

 
Quando analisado nas águas dos rios, os resultados do parâmetro DBO indciam 

condições de poluição relacionadas à grande presença de matéria orgânica, seja de origem 
doméstica ou industrial. A DBO pode atingir condições onde é complemtamente alta 
atingindo o ponto no qual todo o oxigênio dissolvido é consumido, criando morte das 
espécies subaquáticas que necessitam de oxigênio para a respiração aeróbica. Portanto, a 
DBO é um parâmetro fundamental para a caracterização do conteúdo poluidor dos corpos 
d’água (SACHETTO, 2012). 

 

3.8.1.3. FÓSFORO TOTAL 
 
Fósforo e nitrogênio são ambos importantes para os ecossistemas aquáticos e 

constituem nutrientes essenciais para plantas e animais que compõem a cadeia alimentar 
aquática. Porém, em altas concentrações o fósforo pode se tornar um poluente que 
contribui para a saúde ambiental precária da Baía. Altas concentrações de fósforo podem 
causar crescimento de plantas, proliferação de lagas, baixas condições de oxigênio 
dissolvido, e a morte de certas espécies. 
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Enquanto geralmente existem fontes naturais suficientes para suprimento de 
nitrogênio para promover cresimento de algas e vegetação subaquática, não existem 
muitas fontes disponíveis de fósforo na natureza, e portanto o fósforo tende a ser o 
nutriente controlador em rios e lagos (MASTERS, 1997). Fontes naturais de fósforo 
incluem rochas, solos e decomposição, enquanto fontes antrópicas incluem estações de 
tratamento de águas, escoamento proveniente de águas agrícolas, pântanos de drenagem, 
áreas de criação e armazenamento de dejetos animais, fossas sépticas e poluição do ar 
(CHESAPEAKE BAY PROGRAM, 2015; EPA, 2015). No esgoto, parte do fósforo vem 
das fezes humana e parte dos detergentes. Estações de tratamento de esgotos usualmente 
não removem de forma eficiente o fósforo, portanto, o método mais simples de controlar 
os lançamentos é reduzindo a quantidade de fósforo que chega nas unidades de 
tratamento, e o melhor jeito de fazer isso é através da redução do limite de fósforo usado 
em detergentes. O fósforo em detergentes se encontra geralmente na forma de 
tripolifosfato de sódio (STP) que facilmente se converte em ortofosfato na presença de 
água. Ortofosfato é a forma do fósforo que está diretamente apropriada para o uso pelas 
plantas, e portanto, imediatamente atua como fertilizante ao ser lançado. A preocupação 
com os seus efeitos para o meio ambiente causaram uma redução de fósforo usado na 
produção de detergentes (MASTERS, 1997). 

 
Fósforo total inclui todas as formas de fósforo, tais como orgânico, inorgânico, 

dissolvido e particulado. Fósforo elemenetal é raro e na natureza geralmente ocorre em 
parte de molécula orgânica ou inorgânica de fosfato (PO4). 
 

3.8.1.4. NITROGÊNIO TOTAL/NITRATOS 
 
Como o fósforo, o nitrogênio também é um nutriente de grande preocupação 

ambiental porque em excesso é responsável pelo enriquecimento de nutrientes em corpos 
hídricos, conhecido como eutroficação. Todos os organismos vivos precisam de 
nutrientes para crescer e os nutrientes devem estar presentes nos corpos d’água para 
promoverem a cadeia alimentar. Porém, quando em excesso há um distúrbio na cadeia 
alimentar natural pois alguns organismos se proliferam as custas de outros. É o caso das 
algas, que se proliferam rapidamente com o excesso de nutrientes e ao morrerem 
sedimentam para o fundo da Baía acumulando material que requer grande demanda de 
oxigênio para ser decomposto (DAVIS & CORNWELL, 2008).   

 
Nitrogênio é essencial para todos os organimos vivos como um importante 

componente das protéinas, incluindo o material genético. Plantas e microorganismos 
convertem nitrogênio inorgânico em outras formas de nitrogênio. No meio ambiente, 
nitrogênio inorgânico ocorre em intervalos de oxidação. Nitrogênio pode ser encontrado 
na forma de nitratos (NO3

-), nitritos (NO2
-), nitrogênio amoniacal (NH4

+) e nitrogênio 
molecular (N2). Chuva, materiais alóctones e fixação de nitrogênio molecular nos 
ambientes aquáticos correspondem as principais fontes de nitrogênio nos corpos d’água. 
Dentre as fontes antrópicas se destacam os lançamentos de esgotos, efluentes industriais, 
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excrementos animais, fertilizantes e deposição atmosférica intensificada pela atividae 
industrial (MASTERS, 1997; SACHETTO, 2012). Em corpos d’água a determinação da 
parcela predominante de nitrogênio pode dar informação sobre o status da poluição. 
Compostos de nitrogênio inorgânico ou forma amoniacal refere-se a poluição recente, 
enquanto nitritos e nitratos remetem a poluição remota (SACHETTO, 2012). 

 
O nitrogênio não é só capaz de contribuir para o problema da eutrofização mas 

também quando encontrado em água para consumo humano em formas específicas pode 
significar sérios riscos para a saúde pública. Nitrogênio na água é comumente encontrado 
na forma de nitrato (NO3), que não é tóxica. Porém, certas bactérias encontradas no trato 
intestinal de crianças podem converter nitratos em nitritos (NO2). No organimos, 
hemoglobina na corrente sanguínea possui muito mais afinidade por nitritos do que pelo 
oxigênio, levando a um quadro conhecido como etemoglobinemia. A condição causa uma 
descoloração azulada na criança, referida como síndrome do bebê azul. Mesmo que após 
os seis meses de vida o sistema digestivo do bebê já seja suficientemente desenvolvido 
para prevenir a síndrome, em algns casos extremos a síndrome pode causar por morte por 
asfixia (MASTERS, 1997). 
 

3.8.1.5. TEMPERATURA AR/ÁGUA 
 
A temperatura pode afetar fisicamente e quimicamente os processos biológicos 

que ocorrem nos corpos hídricos, influenciando na concentração de diversas variáveis. 
Um aumento na temperatura está relacionado com uma taxa maior de reações químicas 
além de evaporação e volatilização de substâncias presentes na água. Um aumento na 
temperatura também causa uma redução na solubilidade de diversos gases presentes na 
água, tais como O2, N2, CO2, CH4 e outros. A taxa metabólica de organismos aquáticos 
também está relacionada com a temperatura, geralmente em águas mais quentes a taxa de 
respiração aumenta causando um maior consumo de oxigênio e decomposição de matéria 
orgânica (SACHETTO, 2012). 

 

3.8.1.6. POTENCIAL HIDROGENIÔNICO (PH)  
 
O pH é uma variável importante a ser monitorada pois interfere nos processos 

químicos e biológicos em um corpo hídrico. O pH é uma medida da acidez de uma solução 
e sua escala varia de 0, muito alcalina, até 14, muito ácida, e um pH 7 significa estado 
neutro. O pH varia de acordo com os compostos químicos dissolvidos e os processos 
bioquímicos ocorrendo no corpo d’água (SACHETTO, 2012). 

 
Em águas despoluídas o pH é principalmente controlado pelo equilíbrio entre 

dióxido de carbono, íons carbonato e bicarbonat, bem como outros compostos naturais, 
tais como ácidos húmicos e fúlvicos. O equilíbrio ácido-base natural de um corpo hídrico 
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pode ser afetado por efluentes industriais e deposições atmosféricas de substâncias 
formadoras de ácidos (SACHETTO, 2012). 

 
Mudanças no pH podem indicar a condutividade e a presença de certos efluentes 

no corpo d’água. A variação no curto período de tempo pode ser causada pela fotossíntese 
e respiração das algas em águas eutróficas. Geralmente, o pH de águas naturais se 
enquadram dentro da faixa de 6,0 a 8,5, porém, pH menor pode ocorrer em águas com 
grande conteúdo de matéria orgânica e maior pH pode ocorrer em águas eutróficas, 
salmouras subterrâneas e lagos salinos (SACHETTO, 2012). 
 

3.8.1.7. COLIFORMES TERMOTOLERANTES (FECAIS)/COLIFORMES TOTAIS 
 
Água para consumo e usos recreacionais devem estar livre de organismos que 

causam doenças. Esse patogênicos incluem vírus, bactérias, protozoários e helmintos. 
Alguns patógenos que causam doenças em pessoas originam de lançamentos de esgoto 
ou fezes de indivíduos infectados. Outros originam de lançamentos de fezes de animais. 
Infelizmente organismos específicos presentes nas águas e que transmitem doenças não 
são fáceis de identificar, porque as técnicas de identificação podem ser complexas, caras 
e demoradas. Foi necessário então desenvolver testes que indicassem o grau relativo de 
contaminação em termos de valores facilmente definidos. Atualmente, o teste mais usado 
é para a determinação do número de bactérias do grupo coliforme em uma amostra. Esse 
grupo incui basicamente dois gêneros, Escherichia coli e Aerobacter aerogenes. E. coli 
são habitantes comuns do trato intestinal humano e animal enquanto Aerobacters são 
comuns nos solos, folhas e grãos. O teste para esses microorganismos é disseminado 
amplamente por quatro razões principais (DAVIS & CORNWELL, 2008): 

1. Os organismos do grupo colifomer normalmente habitam o trato intestinal dos 
seres humandos e outros mamíferos. Portanto, a presença de coliformes é um 
indicativo de contaminação fecal; 

2. Mesmo em indivíduos com doença aguda, o número de organismos do grupo 
coliforme excretado nas fezes supera por várias ordens de grandeza o número de 
organismos que transmitem doenças. O grande número de coliformes torna a sua 
cultura mais fácil do que a cultura de organismos causadores de doenças; 

3. Os coliformes conseguem sobreviver em águas naturais por períodos de tempo 
relativamente grandes, mas eles não se reproduzem efetivamente nesses 
ambientes. Portanto, a presença de coliformes na água implica em contaminação 
fecal ao invés de cresimento de organismos devido a favorabilidade do ambiente 
de reprodução. Esses organismos também sobrevivem mais do que a maioria dos 
patógenos bacterianos, o que significa que a ausência de coliformes é 
razoalvemente um indicador seguro de que patógenos não estão presentes; 

4. A cultura de coliformes é relativamente mais fácil. Portanto os laboratórios 
podem realizar os testes sem equipamentos caros (DAVIS & CORNWELL, 
2008). 
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Coliformes termotolerantes são um importante indicador de contaminação fecal para 
uma caracterização e avaliação geral da qualidade das águas. A presença de coliformes 
termotolerantes em um corpo hídrico sugere que o meio recebeu matéria fecal ou esgotos 
(SACHETTO, 2012). 

A bactéria E. coli represensa o único grupo que fornece garantia exclusiva de 
contaminação fecal, porém não exclusivamente contaminação fecal humana. E. coli foi 
recomendad como indicador fecal por várias organizações, tais como, a American Public 
Health Association (APHA) e a Organização Mundial da Saúde (WHO) (SACHETTO, 
2012). Esse parâmetro indica contaminação fecal e representa o potencial do corpo 
hídrico em transmitir doenças. Altos níveis de coliformes nas águas estão associados com 
a ineficiência dos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos 
(SACHETTO, 2012). 
 

3.8.1.8. TURBIDEZ 
 
A turbidez é a medida da transparência do corpo d’água e está relacionada 

principalmente aos processos erosivos e a sedimentação que impactam rios e lagos. 
Sedimentação pode mudar a estrutura física dos habitas, causar estresse nos organismos 
aquáticos, abafar macroinvertebrados e aumentar a turbidez. Além da sedimentação, a 
erosão do solo e erosão das faixas marginais do rios, uma alta turbidez também pode ser 
causada pelo lançamento de esgotos, escoamento de águas superficiais, plantações e 
práticas florestais, e intensa proliferação de algas. A medida da turbidez é na verdade a 
medida da quantidade de sólidos e partículas suspensas na água. O material suspenso 
pode ser composto por argila, areia, partículas inorgânicas e orgânicas, compostos 
orgânicos solúveis, plânctons e outros organismos microscópicos (SACHETTO, 2012). 

 
Além da degradação estética, uma alta turbidez pode afetar a quantidade de 

oxigênio nas águas, basicamente de duas formas. A primeira é limitando a penetração da 
luz e restringindo o processo de fotossíntese por parte das plantas subaquáticas e 
consequentemente afetando a reposição de oxigênio. A segunda é em virtude da maior 
quantidade de partículas sólidas absorverem mais calor o que aumenta a temperatura da 
água diminuindo solubilidade do oxigênio (SACHETTO, 2012; EPA, 2015). Algumas 
vezes quando o material suspenso sedimenta para o fundo de um corpo hídrico ele pode 
bloquear as brânquias de alguns peixes ou até mesmo esmagar os ovos e outros 
organismos menores (EPA, 2015). 
 
3.8.2. A QUALIDADE DAS ÁGUAS NO ESPELHO D’ÁGUA DA BAÍA DE GUANABARA 

 
Para melhor entender a Baía de Guanabara, o seu espelho d’água pode ser dividido 

em cinco regiões distintas conforme suas características hidológicas, como mostrado na 
Figura 7.1. Na Figura 7.1, a região 1 é o canal de circulação principal e nessa área são 
observadas melhores condições ambientais devido as contribuições das águas oceânicas. 
A troca de águas entre a Baía e o oceano também é grande na região 2, a entrada da Baía. 
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Porém, essa região possui algumas enseadas sujeitas à intensa poluição orgânica 
originada de dois grande centros urbanos, muito desenvolvidos e populosos, o Rio de 
Janeiro do lado oeste e Niterói no lado leste. A região 3 está relacionada com a degradação 
ambiental porque recebe esgotos domésticos, lançamento de efluentes industriais e 
poluição por óleos originada nos portos e da grande concentração de estaleiros. A região 
4, nordeste da Baía, é influenciada por rios menos poluídos e mais naturais, como os rios 
Caceribu e o Guapimirim. A região 4 também está associada à Área de Preservação 
Ambiental de Guapimirim (APA Guapimirim) e a Estação Ecológica da Guanabara 
(ESEC Guanabara), que contêm um dos poucos manguezais preservados da Baía atuando 
como zona de amortecimento. A região 5, o noroeste da Baía de Guanabara, mostra-se 
com um nível avançado de deterioração pela presença de diversas fontes poluídoras, 
grande taxa de urbanização, assoreamento e aterramento do espelho d’água, que 
contribuiu para a circulação deficiente das águas nessa região (OLIVEIRA, 2009). 
 
 

FIGURA 7.1. DIVISÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 

      

Fonte: MAYR et al., 1988 

Considerando os padrões espaciais, o gradiente de poluição norte/sul é função das 
características estuarinos da Baía, e é um reflexo das contribuições continentais no norte 
e oceânicas no sul, assim como as mudanças na salinidade. Nas regiões interiroes da Baía, 
devido à grande influência dos rios, polúidos em sua maioria, são observados grandes 
níveis de temperatura, sólidos suspensos, fosfatos, fósforo total, amônia, nitritos, 
silicatos, clorofila-a e coliformes fecais e totais, assim como baixos níveis de oxigênio 
dissolvido, pH, nitratos e transparência da água. Em contrapartida, na entrada da Baía são 
observadas melhores condições em virutde da influência da maré. Na desembocadura da 
Baía são observados valores mais altos para salinidade, oxigênio dissolvido, pH, nitratos 
e transparência da água, assim como níveis menores de temperatura, sólidos suspensos, 
fosfatos, fósforo total, amônia, silicatos, nitritos, clorofila-a e coliformes totais e fecais. 
Uma vez que as águas na região sul da Baía apresentam indicadores de poluição em níveis 
aceitáveis, em algumas situações as águas dessa região são mais frequentemente 
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enquadradas como águas salinas Classe II de acordo com os padrões do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) (PETROBRAS, 2012). De acordo com a 
Resolução CONAMA 357/2005, águas salinas classificadas como Classe II são 
apropriadas para recreação de contato secundário e à pesca amadora. Os padrões da 
Resolução CONAMA 357/2005 para as águas doces, salinas e salobras estão retratados 
na Tabela A no Anexo-1. 

 
O gradiente de poluição leste/oeste na Baía é um reflexo da urbanização nas áreas 

costeiras da Baía. A cidade do Rio de Janeiro polarizou o desenvolvimento na região a 
oeste da Baía onde várias áreas do espelho d’água foram aterradas para promover o 
crescimento territorial da cidade, o que acabou por comprometer a circulação 
hidrodinâmica no lado oeste da Baía. A urbanização descontrolada na porção oeste foi 
responsável por um crescimento significante na carga de efluentes industriais e 
domésticos precisamente nas áreas da Baía que mais drasticamente perderam a 
capacidade para diluir esses resíduos por conta de mudanças na circulação das águas. Na 
região oeste da Baía de Guanabara, sob a influência dos municípios de Duque de Caxias, 
Rio de Janeiro, São João de Meriti, Nilópolis e Belford Roxo, são observados os peiores 
valores para os indicadores de poluição. O lado oeste é caracterizado por altos valores de 
fosfatos, fósforo total, amônia, nitritos, clorofila-a, e coliformes fecais e totais, e baixos 
valores para oxigênio dissolvido. Em contrapartida, o lado leste da Baía, sob a influência 
dos municípios de São Gonçalo e Niterói, e da APA Guapimirim, possui melhores valores 
para os indicadores de poluição. Porém, mesmo as condições ambientais sendo um pouco 
melhores na área leste da Baía, a situação é alarmante, porque atualmente São Gonçalo é 
uma das cidades mais populosas do país e a região leste está sob a pressão do crescimento 
populacional e industrial em virtude da implementação do Complexo Petroquímico do 
Rio de Janeiro (COMPERJ), em Itaboraí (PETROBRAS, 2012). Por conta disso, o lado 
leste da Baía ainda precisa de melhorias em vários aspectos ambientais para acabar não 
se tornando o que a região oeste da Baía se tornou ao longo do tempo. 

 
As faixas de alguns parâmetros específicos de qualidade da água para áreas 

diferentes da Baía de Guanabara podem ser observadas na Tabela 3.3, que é baseada em 
dados contidos em vários estudos conduzidos na Baía ao longo dos últimos anos. As 
informações foram compiladas de estudos que se deram de 1947 a 2007 e que foram 
divulgados pela Petrobras em 2012 através do livro Baía de Guanabara: Síntese do 
Conhecimento Ambiental lançado em 2012. 

 
 

TABELA 3.3. FAIXAS DOS VALORES PARA ALGUNS INDICADORES DE QUALIDADE DAS 
ÁGUAS EM DIFERENTES REGIÕES DA BAÍA DE GUANABARA, BASEADOS EM VÁRIOS 

ESTUDOS DATADOS DE 1947 A 2007. 
 

Variável Entrada Oeste Leste 
Temperatura (°C) 16 - 28 20 - 33 20 - 33 
Salinidade (UPS) 23 - 37 11 - 33 11 - 34 
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Oxigênio dissolvido (mL L-1) 2,5 – 9,0 <0,1 – 13,0 <0,1 – 10,5 
Amônia (μM N-NH3/NH4

+) <0,1 - 80 <0,1 - 475 <0,1 - 35 
Nitritos (μM N-NO2

-) <0,1 – 6,5 <0,1 – 11,0 <0,1 – 7,0 
Nitratos (μM N-NO2

-) <0,1 – 6,0 <0,1 – 2,0 <0,1 – 3,0 
Nitrogênio total (μM N) 0,5 - 150 2 - 1150 1 - 300 
Ortofosfato (μM P-PO4

-3) <0,1 – 6,0 0,5 – 34,0 0,5 – 7,5 
Fósforo total (μM P) 0,5 – 12,0 2,0 – 36,0 1,0 – 16,0 
Clorofila-a (μg L-1) <0,1 - 91 <0,1 - 550 <0,1 - 370 

 
Fonte: Petrobras, 2012. 

 
FISTAROL et al. (2015), também compilou dados importantes sobre parâmetros 

da qualidade das águas para quatro diferentes áreas da Baía. Os parâmetros e suas faixas 
de valores, de acordo com o estudo, estão mostrados na Tabela 3.4. As quatro áreas 
analisadas estão retradas na Figura 7.1 através das letras A, B, C e D; ponto A é localizado 
na entrada da Baía, os pontos B e C estão localizados na porção noroeste da Baía, e o 
ponto D está no canal central. Nota-se que as regiões 1, 2, 3, 4, e 5 na Figura 7.2, são as 
mesmas regiões destacadas na Figura 7.1, e o mapa também mostra o gradiente de 
clorofila-a pela Baía. 

 
 

FIGURA 7.2. MAPA DA BAÍA DE GUANABARA MOSTRANDO OS PONTOS DE AMOSTRAGEM (A-D) CUJOS 
OS DADOS DO MONITORAMENTO ESTÃO NA TABELA 3.4. 

 
Fonte: FISTAROL, 2015. 

 
O mapa também mostra o gradiente de clorofila-a na Baía e as regiões 

hidrodinâmicas, de acordo com a Figura 7.2. Nos locais marcados com uma estrela foi 
observada a presença de bactérias resistentes.  
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TABELA 3.4. DIFERENÇAS NOS PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA 
QUARTO REGIÕES DISTINTAS DA BAÍA DE GUANABARA: (A) NA ENTRADA DA BAÍA, 

(B) E (C) NO NOROESTE DA BAÍA, E (D) NO CANAL CENTRAL. 
 

Parâmetro 
Locais dos pontos de amostragem 

A B C D 
Total N (μM) 0,6 - 68,3 5 - 346,3 - 50,9 ± 26,3 
Total P (μM) 0,05 - 7,4 0,2 - 26,4 - 2,7 ± 1 
Clorofila-a 
(mg/m3) 

0 - 58,2 7,2 - 483,5 > 125 19 ± 15,6 

Vibrio 
171,53 ± 
164,19 

4508,15 ± 
4825,66 

- 
199,27 ± 
262,8 

DO (mg/L) 0,28 – 3,97 - - 8,76 
Coliformes fecais 
(NMP 103/100 
ml) 

0,206 ± 0,17 132,53 ± 239,8 
41,08 ± 
56 1,05 ± 3,32 

Salinidade 32 - 21 34,4 
T (°C) 22 26 25 21,1 

Sólidos suspensos - > 25 - - 

Fonte: FISTAROL et al., 2015. 
 

Além do ponto de vista especial, a qualidade das águas da Baía também pode 
mudar com o tempo. A variação temporal da qualidade da água está principalmente 
relacionada com a influência das marés e padrões de precipitação observados na região 
da Baía. Temporada de chuvas ocorre de outubro a abril, sendo dezembro e março os 
meses com as mais altas taxas de precipitação e a temporada seca se extende de maio a 
setembro, e julho e agosto são os meses com menor taxa de precipitação. Na temporada 
úmida, durante o verão, são observados níveis mais baixos de salinidade e maiores 
temperaturas das águas, o que completamente relacionado aos maiores escoamentos de 
água superficiais provenientes das sub-bacias que drenam para a Baía de Guanabara. 
Nesse período chuvoso grandes variações nos parâmetros, tais como salinidade e 
temperatura, são observadas ao longo da coluna d’água, caracterizando uma significante 
estratificação quando comparados o fundo e a superfície. Em contrapartida, na temporada 
seca não há variações significantes entre as camadas do fundo e superfície e, portanto, a 
coluna d’água é basicamente homogênea. Então, os padrões de estratificação da coluna 
d’água para salinidade e temperatura observados em períodos diferentes do ano também 
são acompanhados de variações em outros parâmetros de qualidade das águas. Os 
períodos mais quentes do ano, durante o verão, também são caracterizados por uma 
atividade biológica mais intensa, representada pelos níveis mais altos de clorofila e uma 
maior reprodução bacteriana nas águas da Baía (PETROBRAS, 2012). 

 
Como confirmado pelos valores na Tabelas 3.3 e 3.4, a Baía de Guanabara 

apresenta sérios problemas de poluição e eutrofização, nos quais o primeiro sinal de 
deterioração é a pouca transparência das águas da Baía. A grande carga bacteriana, de 
matéria orgânica e nutrientes está contribuindo para intensificar o processo de 
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deterioração ambiental do ecosistema da Baía de Guanabara, especialmente nas porções 
oeste e noroeste do estuário, que são regiões que já apresentam estado crítico de poluição. 
Os problemas se dão principalmente pela alta concentração de bactérias do tipo coliforme, 
Demanda Bioquímica de Oxigênio, fósfoto, nitrogênio e clorofila-a (que caracteriza a 
biomassa de algas), assom como níveis baixos de transparaência e oxigênio dissolvido 
(OD) (LIMA, 2006). 

 
Nos últimos 30 anos, a deterioração da qualidade da água em termos de DBO, 

coliformes e clorofila-a ocorreu mais significantemente no nordeste da Baía, que, apesar 
disso, ainda possui qualidade de água melhor que as áreas a oeste e a noroeste. A zona 
mais crítica no noroeste é o Canal do Cunha, entre Ramos e o Canal do Fundão, que é 
uma área consideravelmente assoreada e que recebe grande carga de lixo (SCHEEFER, 
2001; SILVA, 2001). Os canais entre as ilhas do Governador e do Fundão e o continente 
possuem a pior qualidade das águas, com oxigênio dissolvido abaixo de 1 mg/L, BOD de 
até 50 mg/L, altas concentrações de nutrientes, como o fósforo e nitrogênio, e de 
coliformes fecais. A poluição nessa área se dá em virtude dos significativos lançamentos 
de esgotos brutos ou parcialmente tratados e efluentes provenientes das indústrias e 
comunidades de baixa renda concentradas na região norte da cidade do Rio de Janeiro. 
Essa área também recebe carga poluídora considerável das indústrias e novas áreas 
residenciais e de ocupação irregular da Baixada Fluminense, consistindo na cidade de 
Duque de Caxias, São João de Meriti, Belford Roxo, Nilópolis, Mesquita e Nova Iguaçu 
(LIMA, 2006). Apenas a parte sul da Baía foi beneficiada com investimentos passados 
no sistema de coleta e tratamento de esgotos, principalmente após a instalação do 
emissário submarino de Ipanema (LIMA, 2006). 

 
No geral, os níveis de OD na Baía são considerados aceitáveis com maior 

frequênica, porém a proliferação de algas cresceu significantemente (influenciando as 
condições de OD também), promovendo níveis de clorofila maiores que 200 μg/L, o que 
ameaça o frágil ecossitemas principalmente na região nordeste. O nordeste da Baía é a 
área mais rica em relação às espécies aquáticas e é uma área muito importante pela 
presença de grande área de manguezais preservados. Esses manguezais constituem a base 
e hospedam inúmeras cadeias alimentares estuarinas, representando papel fundamental 
na manutenção da biodiversidade e produção ecológica na Baía de Guanabara (LIMA, 
2006). Outro aspecto relacionado a degradação das águas da Baía de Guanabara são as 
altas concentrações de fósforo e nitrogênio e o acúmulo de metais pesados nos sedimentos 
de áreas específicas. Sedimentos contaminados resultam no contínuo reciclo desses 
contaminantes para a coluna d’água, mesmo após redução nos lançamentos desses 
contaminantes. As concentrações de metais pesados são maiores nos sedimentos do 
noroeste da Baía, perto das desembocaduras dos rios Sarapuí, São João de Meriti e Iguaçu, 
decrescendo em direção ao canal central e a entrada da Baía (LIMA, 2006). Mais 
informações sobre a presença de metais na Baía de Guanabara se encontra na seção 4 
deste documento. 
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Muitas fontes difusas e pontuais de poluição são identificadas como responsáveis 
pela deterioração das águas da Baía de Guanabara, em função da urbanização e 
desenvolvimento industrial, como resumido na Tabela 3.5. Como pode ser visto na Tabela 
3.5, entre as fontes pontuais se destacam as indústrias e os lixões e aterros. As indústrias 
são responsáveis pela maior parte da carga contaminante tóxica na Baía, como metais, e 
elas estão mais relacionadas com a demanda química de oxigênio (DQO) do que com 
demanda biológica de oxigênio (DBO). Entre as fontes difusas estão os efluentes 
domésticos, emissões atmosférica e a poluição por óleo, principalmente originada das 
atividades de transporte de navios. O escoamento de águas superficiais responsável pelo 
carreamento de poluentes vindos de postos de gasolina também é um problema para a 
Baía de Guanabara (OLIVEIRA, 2009). É também importante ressaltar que a ocupação 
desordenada das cabeceiras dos rios, o desflorestamento e a cobertura do espelho d’água 
da Baía através do aterramento contribuiram para acelerar a degradação da Baía devido 
ao grande aporte de carga sólida que causa o assoreamento. Esses fatores mencionados 
contribuem muito para o assoreamento de algumas áreas da Baía, o que restringe a 
circulação hidrodinâmica, diminuindo a diluição da poluição e piorando a qualidade das 
águas (PETROBRAS, 2012). 
 
 

TABELA 3.5. PRINCIPAIS FONTES DE POLUIÇÃO NA BAÍA DE GUANABARA. 

 
Fonte: Oliveira, 2009. 

 
A eutrofização das águas costeiras em virtude das atividades antrópicas, causada 

pelo lançamento cargas elevadas de matéria orgânica e nutrientes, é um problema mundial 
e também muito evidenciado na Baía de Guanabara. A grande taxa de eutroficação tem 
se extendido do oeste e noroeste, densamente ocupado, para outras regiões da Baía, 
compromentendo a qualidade da água na Baía como um todo (LIMA, 2006). São lançadas 
na Baía de Guanabara aproximadamente 400 toneladas por dia de matéria orgânica. Desse 
total, 64 tons/dia, aproximadamente 20% origina dos efluentes industriais e estações de 
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tratamento de esgoto. Outro grande problema alarmante na região é a rápida proliferação 
de algas devido a grande carga de nutrientes e limitada pela luz no sudeste e nordeste, 
contribuindo altamente para a carga geral de poluição orgânica na Baía (SILVA, 2001; 
LIMA, 2006). 

 
A Baía de Guanabara também recebe 7 tons/dia de óleos e graxas provenientes 

das indústrias, portos comerciais, estaleiros, postos de gasolina e terminais petrolíferos. 
As inústrias também são responsáveis pela carga de metais pesados na Baía. É também 
estimado que o estuário recebe na ordem de 800 m3/dia de chorume dos lixões e aterros 
em seu entorno (SILVA, 2001). Como pode ser observado existem diversas fontes de 
contaminação na Baía, variando entre esgotos não tratados, nutrientes, hidrocarbonetos, 
metais pesadas e grandes quantidades de sólidos suspensos. Resíduos domésticos não 
tratados são responsáveis por descarregar matéria orgânica e microorganismos 
patogênicos. Resíduos sólidos também representam um problema de poluição bastante 
visível e acentuado na Baía de Guanabara e pode ser notado em diversas áreas marginais 
da Baía, incluindo suas praias interiores (FISTAROL et al., 2015). 

 
Atualmente o maior problemas é a grande quantidade de matéria orgânica sendo 

lançada na Baía. A Tabela 3.6 contem estimativas da Pacific Consultants International 
(2003) sobre a contribuição de cada sub-bacia da Baía de Guanabara para a carga orgânica 
descarregada em 2000. Os valores na tabela confirmam que os esgotos não tratados são a 
maior fonte de carga orgânica, mas também que os efluentes industriais também 
contribuem significantemente para esta carga. As sub-bacias responsáveis pelo maior 
aporte de carga orgânica são as localizadas na região noroeste da Bacia Hidrográfica da 
Baía de Guanabara, especialmente as sub-bacias do Canal do Cunha, Pavuna/Meriti e 
Iguaçu/Sarapuí, todas elas drenando diretamente para a porção noroeste da Baía de 
Guanabara. 

 
 

TABELA 3.6. CONTRIBUIÇÃO DE CARGA ORGÂNICA DE CADA SUB-BACIA DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA. 

 

Região Sub-bacia 
Carga das 
ETES 
(tons/dia) 

Carga dos 
esgotos 
não 
tratados 
(tons/dia) 

Carga 
orgânica 
industrial 
(tons/dia) 

Carga 
poluição 
surperficial 
(tons/dia) 

Oeste Enseada de Botafogo – 
Rio Carioca – Urca – 
Centro  

- 13,70 0,898 0,027 

Oeste Canal do Mangue - 19,83 0,425 0,054 
Oeste Canal do Cunha 8,89 40,62 3,049 0,108 
Oeste São Cristovão - 1,26 0,245 0,010 
Oeste Rio Irajá – Canal da 

Penha – Rio Ramos 
2,94 7,42 0,900 0,075 
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Oeste Rios Acari – Pavuna – 
Meriti 

8,65 52,99 1,826 0,217 

Oeste Cabo do Brito - 1,76 0,218 0,029 
Noroeste Rios Iguaçu-Sarapuí  11,42 92,91 5,717 1,003 
Noroeste Rios Estrela-

Inhomirim-Saracuruna 
- 20,80 2,398 0,674 

Noroeste Mauá - 0,73 - 0,020 
Nordeste Rio Suruí - 1,20 0,051 0,118 
Nordeste Rio Iriri - 0,25 - 0,022 
Nordeste Rio Roncador - 1,64 0,054 0,240 
Nordeste Canal de Magé - 1,82 - 0,022 
Nordeste Rios Guapi/Macacu  - 4,70 1,308 0,003 
Nordeste Rio Caceribu - 13,84 0,183 0,722 
Nordeste Rios  

Guaxindiba/Alcântara  
- 32,04 0,997 0,180 

Nordeste Baía Itaoca - 0,12 - 0,010 
Leste Rio Imboassu - 7,40 - 0,033 
Leste Rio Bomba 0,20 10,1 4,108 0,032 
Leste Canal do Fonseca – 

Centro de Niterói 
- 2,12 - 0,010 

Leste Icaraí – Ingá – Boa 
Viagem (Catedrar) 

- 2,71 - 0,009 

Leste São Francisco, 
Jurujuba e Charitas  

- 0,91 0,735 0,011 

Leste Canal Canto do Rio 4,01 2,69 0,033 0,007 
Ilha Ilha do Governador 0,86 2,71 0,.097 0,052 
Ilha Ilha de Paquetá 0,02 0,02 - - 
Ilha Ilha do Fundão - 0,1 - 0,008 
Ilha Ilha do Engenho - - - - 
Ilha Ilha de Santa Cruz - - - - 
TOTAL 36,99 336,39 23,242 3,696 

Fonte: PCI, 2003. 
 
Ademais, a grande presença de vibriões e micróbios na Baía de Guanabara é uma 

evidência da alta eutroficação da Baía, especialmente em sua costa oeste, especificamente 
nas áreas do Canal do Fundão e da Ilha do Governador, onde a quantidade de vibriões e 
micróbios atinge valores acima de 10 milhões de células/ml e mais de 40.000 células/ml, 
respectivamente. O ambiente anóxico e rico em matéria orgânica nessas áreas podem 
contribuir para a disseminação de importantes microorganismos patogênicos. De fato, na 
porção mais interior da Baía já foram registrados bactérias potencialmente patogênicas, 
resistentes à drogas e que podem colocar em risco a sáude humana e animal (SOARES et 
al., 2016). As áreas na Baía aonde foi observada a presença de bactérias resistentes estão 
marcadas com uma estrela na Figura 7.2. A presença desse micróbios oportunistas 
patogênicos torna-se um grande problema para a população que vive no entorno da Baía 
de Guanabara e regularmente estão em contato com as suas águas, seja diretamente, para 
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o banho em suas águas ou praias oceânicas das redondezas e atividades recreacionais, ou 
indiretamente, pelo consumo de pescados e outros frutos do mar. Por isso, a recuperação 
ambiental não é apenas de importância social, econômica e estética, mas também é de 
extrema importância para prevenir problemas de saúde pública, que se evidenciam cada 
vez mais (FISTAROL et al, 2015). 

 

3.1.2.1. AS PRAIAS INTERNAS DA BAÍA DE GUANABARA 
 

Devido à intensa degradação das águas da Baía de Guanabara, um dos 
componentes do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG) foi responsável 
por Projetos Ambientais Complementares coordenados pela FEEMA. Um desses projetos 
foi o Programa Ambiental de Monitoramento, que objetivou avaliar as condições de 
qualidade ambiental de 40 praias interiores da Baía e monitorar as melhorias na qualidade 
das águas a serem trazidas pelas obras de saneamento no âmbito do programa de 
despoluição. Além das águas de 40 praias compreendidas no municípios de Magé, Rio de 
Janeiro, Niterói e São Gonçalo, o projeto foi responsável por monitorar as areias dessas 
praias. Foi evidenciado que as praias internas da Baía de Guanabara eram as praias mais 
poluídas do estado, com altos níveis de contaminação fecal, incompatíveis com os 
padrões para áreas usadas para contato primário. Os resultados obtidos no período de 
1994-1997 confirmaram que a qualidade das águas dessas praias estava completamente 
comprometida, tanto pelo alto índice de coliformes fecais quanto pelo deposição de 
grande carga de lixo e detritos. Para todas as praias, as medidas de coliformes fecais 
excederam o 80º percentil de 1000 coliformes/100ml, estabelecido pela Resolução 
CONAMA 274/2000 como o padrão para uso para recreação de contato primário. A 
principal causa da contaminação fecal são os lançamentos de esgotos não tratados, 
“línguas negras” formada pelo extravazamento de águas pluviais contaminadas e a 
contribuição de rios altamente poluídos. A Figura 3.7 mostra o 80º percentil para o nível 
de coliformes fecais nas 40 praias analisadas no período. A Figura 7.3-A mostra as praias 
menos poluídas e a Figura 7.3-B mostra as praias mais poluídas. A praia de Ramos foi 
enquadrada como a praia mais poluída da Baía de Guanabara. 
 
FIGURA 7.3. O 80º PERCENTIL PARA O NÍVEL DE COLIFORMES FECAIS PARA AS 40 PRAIAS ANALISADAS 

NA BAÍA DE GUANABARA. NOTA-SE QUE TODAS AS PRAIAS EXCEDEM O PADRÃO PREVISTO PELA 
RESOLUÇÃO CONAMA 274/2000, MAS EM (A) É POSSÍVEL OBSERVAR AS PRAIAS MENOS POLUÍDAS E EM (B) 

AS MAIS POLUÍDAS. 

Fonte: Coelho, 2007. 
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De acordo com dados da extinta FEEMA, a Tabela 3.7, divulgada em 2009 pela 
Petrobras através do documento entitulado “Avaliação Ambiental Estratégica do 
Programa de Investimentos da Petrobras na Área de Abrangência da Baía de Guanabara 
– PLANGAS, GNL e COMPERJ” mostra as condições de balneabilidade das 40 praias 
da Baía de Guanabara para o período de 2000-2008. Os dados da Tabela 3.7 demonstram 
que as condições de qualidade das águas das várias praias são precárias com mínimas 
melhorais quando comparados com a análise mencionada anteriormente entre o período 
1994-1997. 

 
 

TABELA 3.7. CONDIÇÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DE 40 PRAIAS DA BAÍA DE GUANABARA EM 
RELAÇÃO A CONCENTRAÇÃO DE COLIFORMES FECAIS NO PERÍODO QUE SE EXTENDE DE 2000 A 2008.  

 

Praias 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
Zona Sul 

Vermelha                   
Forte São João                   
Urca                   
Botafogo                   
Flamengo                   
Niterói 
Gragoatá                   
Boa Viagem                   
Flechas                   
Icaraí                   
São Francisco                   
Charitas                   
Jurujuba                   
Eva                   
Adão                   
Ilha do Governador 
Galeão                   
São Bento                   
Engenho Velho                   
J. Guanabara                   
Bica                   
Ribeira                   
Engenhoca                   
Pitangueiras                   
Bandeira                   
B. Capanema                   
Guanabara                   
Pelônias                   
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Ramos                   
Paquetá 
Imbuca                   
Ribeira                   
Grossa                   
Tamoios                   
Catimbau                   
P. Castagneto                   
Moreninha                   
J. Bonifácio                   
Magé/São Gonçalo 
Ipiranga                   
Mauá                   
Anil                   
Piedade                   
Luz                   
          
Ótima   Máximo de 250 em 80% ou mais tempo 
Boa   Máximo de 1000 em 50% ou mais tempo, exceto as ótimas 
Regular   Máximo de 1000 em 70% ou mais tempo e menos de 80% do tempo 
Má   Máximo de 1000 em 50% ou mais do tempo e menos de 70% do tempo 
Péssima   Praias que não enquadram nas categorias anteriores 
  Número de resultados insuficientes para qualificação 

 
Fonte: PETROBRAS, 2009. 

 
Os dados na Tabela 3.7 evidenciam que todas as praias da Ilha do Governado, as 

praias de Magé e São Gonçalo e a praia de Ramos estiveram inapropriadas para o banho 
durante todo o período de avaliação, nunca atendendo o padrão da Resolução CONAMA 
274/2000 (mostrado no Anexo). A Praia de Ramos, artificialmente construída em 1960 
sempre mostrou precária condição de qualidade da água e portanto o governo criou o 
“Piscinão de Ramos” para recreação da população, que recebe água tratada da Baía de 
Guanabara. Iniciativa similar ocorreu no município de São Gonçalo. As praias da Ilha de 
Paquetá, como observado na Tabela 3.7, sempre tiveram qualidade variável para 
balneabilidade, e os anos que a balneabilidade se apresentou ruim estão possivelmente 
relacionados com a desativação da Estação de Tratamento de Esgotos de Paquetá 
(PETROBRAS, 2009). 

 
Em Niterói, as praias de Jurujuba e Gragoatá, sempre excederam os padrões para 

balneabilidade e as praias Charitas e São Francisco mostram condições razoáveis de 
balneabilidade em 2007. As outras praias de Niterói, que são Flexa, Boa Viagem e Icaraí 
apresentaram condições regulares para banho desde 2001, e essa melhora pode se 
relacionar com a instalação do emissário submarino de Icaraí. No Rio de Janeiro, as praias 
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Vermelha e São João estiveram sempre dentro dos padrões para banho, mas Botafogo, 
Urca e Flamento sempre estiveram inapropriadas (PETROBRAS, 2009) 
 
3.8.3. A QUALIDADE DAS ÁGUAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 
 

A poluição da Baía de Guanabara é completamente associada às atividade e uso e 
ocupação dos solos na região que compreende sua bacia hidrográfica. Um estudo 
conduzido por Cruz et al. (1998) considerou parâmetros de uso do solo, tais como áreas 
de manguezal, urbanização, áreas de florestas, agricultura e áreas de inundação, para 
estimar um índice para avaliar as sub-bacias que mais são influenciadas pelas 
transformações antrópicas. Como esperado, as sub-bacias no lado oeste da Baía de 
Guanabara mostraram maiores valores para esse índice, o que significa que elas estão 
mais degradadas. Nenhuma sub-bacia no entorno da Baía de Guanabara foi considerada 
com condições baixas de degradação pelo estudo. Porém, as sub-bacias ao norte da Baía 
mostraram padrões de degradação regulares, como observado na Figura 7.4. As condições 
das sub-bacias correlacionam com as condições da Baía de Guanabara. Por exemplo, a 
porção oeste da Baía é a mais degradada porque as sub-bacias que nela descarregam estão 
completamente degradadas e influenciadas por atividades antrópicas. De acordo com o 
estudo, as sub-bacias mais antropizadas são a da Ilha do Fundão, a do Rio São João de 
Meriti, e Canal do Cunha. A sub-bacia do Rio Roncador, no município de Magé, foi 
considerada a menos degradada e antropizada. Uma vez que o estudo foi conduzido em 
1998, possivelmente algumas áreas tais como as localizadas no município de São Gonçalo 
e na região da Baixada Fluminense, que mostraram taxas elevadas de urbanização nos 
últimos tempos, podem possivelmente ser classificadas atualmente como muito 
degradadas. 

 
De fato, até mesmo a sub-bacia do Rio Roncador, ainda considerada uma das 

menos degradas da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, mostrou considerável 
deterioração para o nível de qualidade das suas águas nos últimos anos. De acordo com 
um estudo de 2012, mesmo sendo concluído que a qualidade das águas estavam dentro 
dos padrões, foi observado várias fontes de poluição e barreiras para a manutenção de 
uma boa qualidade da água na sub-bacia do Roncador. Dentre essas fontes de poluição e 
entraves para manutenção da qualidade das águas se destacam lançamentos clandestinos 
de esgotos não tratados, falta de estrutura de tratamento de esgotos, criação de animais 
nas margens dos rios, desflorestamento e falta de um sistema consistente de 
monitoramento de qualidade das águas para acompanhar o progresso (SACHETTO, 
2012). 
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FIGURA 7.4. CARGA ANTRÓPICA DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA. 

 
Fonte: CRUZ et al., 1998. 

 
Então, confrontando o mapa das sub-bacias mais degradadas da Bacia 

Hidrográfica da Baía de Guanabara na Figura 7.1 com o mapa de sensibilidade natural da 
Baía de Guanabara na Figura 7.5, é possível oservar que as áreas mais sensíveis da Baía 
são influenciadas pelas sub-bacias mais degradadas. As áreas mais sensíveis são aquelas 
on a circulação das águas está comprometida e as trocas com o mar são menos eficientes, 
caracterizando uma pior qualidade das águas (CRUZ et al., 1998). Mesmo em 1990 já era 
evidenciado que a porção noroeste da Baía, a área com maior sensibilidade natural, era 
uma das áreas mais deterioradas. Figura 7.6 mostra mapas temáticos de 1990 com a 
distribuição de parâmetros como salinidade, coliformes fecais e fósforo para a Baía de 
Guanabara. Nota-se que a salinidade é muito baixa na porção noroeste, evidenciando 
grande aporte de água doce dos rios mais poluídos e consequentemente grande carga de 
esgotos. Maiores concentrações de fósforo também se destacam no noroeste, que é uma 
das áreas mai eutróficas do estuário. 
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FIGURA 7.5. SENSIBILIDADE NATURAL DA BAÍA DE GUANABARA. 

 
Fonte: CRUZ et al., 1998 

 
 

FIGURA 7.6. DISTRIBUIÇÃO DE SALINIDADE, FÓSFORO TOTAL E COLIFORMES FECAIS NA BAÍA DE 
GUANABARA EM 1990. 

 
Fonte: Cruz et al., 1998 

 
O estudo conduzido por Cruz et al. (1998) é um dos estudos que destacam como 

a qualidade ambiental dos rios contribuintes à Baía de Guanabara é um reflexo da 
ocupação e uso dos solos em seus entornos. Dividindo a Bacia Hidrográfica da Baía de 
Guanabara em três setores (oeste, norte/nordeste e leste), cada um possuindo 
characterísticas diferentes em termos de uso do solo, ocupação urbana e atividades 
econômicas, é possível melhor avaliar a qualidade das águas dos rios nesses setores 
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(ECOLOGUS-AGRAR, 2005). Os dados de qualidade das águas de 1990 até 2003 para 
os principais rios desses três setores da Bacia Hidrográfica são observados na Tabela 3.8. 

 
TABELA 3.8. MEDIANA DE ALGUNS PARÂMETROS DE QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA 

ALGUNS DO RIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA (OESTE, 
NORTE/NORDESTE, LESTE) COMPARADOS AOS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA 

RESOLUÇÃO CONAMA 357/2005 
 

Região Rio/Canal 
DBO (mg/L) OD (mg/L) 

N-amoniacal         
(mg N/L) 

N-Kjeldahl             
(mg N/L) 

P Total        
(mg P/L) 

90/97 98/03 90/97 98/03 90/97 98/03 90/97 98/03 90/97 98/03 

Oeste 

Mangue 50 - <0,1 - 6,0 - 15 - 2,0 - 
Cunha 50 30 <0,1 <0,1 6,0 2,6 13 9,5 1,5 1,8 
Penha 50 40 <0,1 <0,1 5,0 2,5 14 11,5 2,0 2,2 
Irajá 46 40 <0,1 <0,1 8,0 2,6 18 11 2,0 1,8 
Meriti 40 40 <0,1 <0,1 6,0 2,6 14 12 2,0 2,35 
Sarapuí 24 20 <0,1 <0,1 5,5 2,7 15 12 2,0 2,15 
Iguaçu 12 17 <0,1 <0,1 5,0 2,6 6,0 6,0 1,0 1,2 

Norte/  
Nordeste 

Estrela 9,0 6,0 1,6 1,4 1,0 2,4 3,0 3,6 0,3 0,4 
Suruí 3,2 3,2 4,9 4,4 0.2 0,3 0,8 1,0 0,15 0,2 
Iriri 6,0 6,0 1,6 1,2 0.15 0,21 1,0 1,2 0,25 0,3 
Roncador 2,0 2,0 6,6 5,9 0.15 0,2 0,8 1,0 0,1 0,1 
Magé 30 - 0,3 - 4,4 - 13 - 1,5 - 
Soberbo 24 7,6 4,6 6,1 0.1 0,3 1,4 1,1 0,2 0,1 
Macacu 2,0 2,0 8,2 6,2 0,05 0,15 0,6 0,8 0,08 0,1 
Guapi <2,0 4 6,8 3,3 0,08 0,38 0,6 1 0,09 0,2 
Caceribu 7,0 2,0 2,6 4,8 0,25 0,6 1,3 1,8 0,15 0,175 

Leste 

Guaxindiba 10 12 1,2 1,09 6,5 2,75 13 11,5 1,5 1,9 
Mutondo 72 - <0,1 - 7,0 - 26 - 3,0 - 
Imboassu 12 30 1,4 0,3 1,8 2,7 8 12,5 0,7 2,2 
Bomba 80 60 1,2 1,0 8,0 3,05 27 13 3,0 2,85 
Canto do Rio 30 40 2,0 0,8 8,5 5,2 18 14 1,5 2,65 

Parâmetros 
Resolução 
CONAMA 
357/2005 

Água doce 
Classe 1 

<3 >6   <0,025 

Água doce 
Classe 2 

<5 >5   <0,050 

Água doce 
Classe 3 

<10 >4   <0,075 

Água doce 
Classe 4 

>10 >2    

Fonte: CONSÓRCIO ECOLOGUS-AGRAR, 2005; BVRIO/FUNBIO, 2013. 
 

Confirmando análises de tendência anteriores e concordando com muitos estudos 
e percepções, os dados de qualidade das águas na Tabela 3.8 mostram que a situação é 
mais crítica nos rios da costa oeste da Baía de Guanabara. As informações da Tabela 6 
também destacam que a maioria dos rios na porção leste da bacia hidrográfica estão 
também em um estado crítico. No setor norte/nordeste, com exceção do Canal de Magé, 
todos os rios e canais mostraram uma melhor qualidade das águas. Os rios dos setores 
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oeste e leste possuem grandes valores de DBO, nitrogênio Kjeldhal, nitrogênio 
amoniacal, fósforo total e baixos valores para oxigênio dissolvido, e esses parâmetros 
regularmente excedem os padrões de boas condições de qualidade de águas doces do 
CONAMA. Para a costa oeste, os valores ruins desses parâmetros, evidenciam o massivo 
lançamento de esgotos não tratados provenientes da Região da Baixada Fluminense e do 
norte da cidade do Rio de Janeiro (ECOLOGUS-AGRAR, 2005). Por outro lado, a melhor 
qualidade das águas dos rios no setor norte/nordeste refletem uma ocupação urbana e 
industrial menos intensa, com exceção dos rios Estrela, Soberbo e Caceribu, que já sofrem 
com a influência da ocupação urbana com indústrias lançando seus effluentes industriais, 
especialmente a REDUC (descarrega no Rio Estrela) e a CIBRAN – Companhia 
Brasileira de Antibióticos (descarrega no Rio Caceribu) (ECOLOGUS-AGRAR, 2005). 

 
O Plano Diretor de Recursos Hídricos (PDRH) da Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara tem uma proposta de enquadramento dos rios da bacia hidrográfica de acordo 
com as classificações de águas doces da Resolução CONAMA 357/2005. A proposta de 
classificação para os rios está ilustrada na Figura 7.7. 
 
 

FIGURA 7.7. PROPOSTA PARA O ENQUADRAMENTO DOS RIOS DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 
GUANABARA. 

 
Fonte: Ecologus-Agrar, 2005. 

 
Como mostrado na Figura 7.7, a maioria dos rios no lado oeste da Baía se 

enquadram dentro da Classe 3 e 4, o que significa que eles possuem uma pior qualidade 
das águas e portanto não são apropriados para usos específicos. Os rios no lado leste são 
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enquadrados em sua maioria na categoria Classe 2. Porém, é possível observar que vários 
rios na porção leste possui seus mananciais classificados como Classe 1. Os trechos dos 
rios que se encontram no limite norte da bacia hidrográfica, localizados na Serra dos 
Orgão, onde os rios nascem, são classificados como Classe Especial, sendo os rios mais 
preservados da bacia. Essas classificações estabelecidas pelo CONAMA estão explicadas 
no Anexo. 

 
O Plano Diretor de Recursos Hídricos existente para a Bacia Hidrográfico da Baía 

de Guanabara reitera que a classificação dos rios da bacia em classes de uso de acordo 
com os padrões CONAMA é essencial para estabeler o futuro dos rios em relação ao nível 
de preservação/conservação e a possibilidade de usar suas águas para propósitos 
econômicos. Portanto, a classificação dos rios é muito importante porque traz diversas 
consequências econômicas, sociais e políticas para a região. Cada classe representa um 
uso predominante distinto e um padrão específico para lançamento de efluentes, que 
restringe alguns usos do rio e consequentemente as atividades econômicas na região. O 
enquadramento dos rios conforme mostrado na Figura 7.7 é uma proposição que requer 
transparência e intensa participação dos atores envolvidos na Bacia Hidrográfica da Baía 
de Guanabara porque suas implicações são de grande interesse para todos. O 
estabelecimento de uma classificação para os rios irá requerir atenção e investimentos 
para manter ou alcançar a classificação proposta para cada rio. No momento que o PDRH 
foi divulgado foi proposto que o Comitê de Bacia promoveria as discussões com a 
comunidade em relação a classificação proposta e após o consenso e aprovação, a 
proposta seria transferiada para o Conselho Estadual de Recursos Hídricos (CERHI), que 
por sua vez, aprovaria oficialmente a proposta através de uma Resolução. No momento 
da proposta, a SERLA e FEEMA (ambos substituídos e representados pelo INEA 
atualmente) seriam responsáveis pelo monitoramento, controle e inspeção para avaliar se 
as metas estavam sendo alcançadas (ECOLOGUS-AGRAR, 2005). 
 
3.8.4. MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO DA BAÍA DE GUANABARA 

 
Para apresentar os resultados analíticos de uma forma clara e objetiva é necessário 

usar os Índices de Qualidade das Águas. Os índices consolidam informações do 
monitoramento em uma forma mais acessível e de fácil compreensão. O Instituto Estadual 
do Ambiente (INEA) possui estações de monitoramento na Baía e também em seus rios 
tributários. Os dados de monitoramento coletados para os rios da bacia hidrográfica são 
geralmente consolidados no Índice de Qualidade das Águas da National Science 
Foundation (NSF) e os dados para as estações no espelho d’água da Baía são divulgados 
na forma do Índice de Conformidade. 
 

3.8.4.1. MONITORAMENTO DAS ÁGUAS DO ESPELHO D’ÁGUA DA BAÍA DE GUANABARA 
 

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) possui 21 estações de monitoramento 
na Baía de Guanabara para avaliar alguns parâmetros da qualidade das águas relacionados 
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com a poluição e contaminação, como pode ser observado na Figura 7.8. As amostras 
coletadas nessas estações são testadas principalmente para oxigênio dissolvido (OD), 
demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes, fósforo total, 
nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal, pH, turbidez, sólidos totais dissolvidos, 
enterococos, ortofosfatos, fitoplânctons, cianetos e metais (cobre, ferro, arsênio, 
mercúrio, níquel, zinco, cromo, chumbo e cádmio) (INEA-DIGAT/GEAG, 2015). 

 
A frequência de coleta de amostras varia de parâmetro para parâmetro. Parâmetros 

como OD, DBO, coliformes termotolerantes, enterococos, turbidez, pH, condutividade, 
nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal, fósforo total, ortofosfato e fitoplâncton 
(qualitativo e quantitativo), são analisados com uma frequência bimestral. Metais, fenóis 
e cianetos são medidos semestralmente (INEA-DIGAT/GEAG, 2015). 

FIGURA 7.8. ESTAÇÕES DO INEA PARA MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DA BAÍA DE 
GUANABARA. 

 
Fonte: modificado de INEA-DIGAT/GEAG, 2015. 

 
Para a Baía, alguns parâmetros para cada estação de monitoramento, como OD, 

fósforo total, nitratos, coliformes termotolerantes e nitrogênio amoniacal, são 
consolidados em um único valor nomeado Índice de Conformidade (IC). O IC baseia na 
comparação dos valores medidos para esses cinco parâmetros com os valores limites 
estabelecidos pelo CONAMA 357/2005. O Índice de Conformidade pode ser interpretado 
como mostrado a seguir: 

 
• Satisfatório: IC ≤ 1,0 significa que a violação média dos 5 parâmetros não 

excedem os padrões 
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• Regular: 1,0 < IC ≤ 1,5 significa que a violação média dos 5 parâmetros excedem 
os padrões até 50% 

• Ruim: 1,5 < IC ≤ 2,0 significa que a violação média dos 5 parâmetros excedem os 
padrões entre 50% e 100% 

• Muito ruim: 2,0 < IC significa que a violação média dos 5 parâmetros excedem 
os padrões em mais de 100% 
 
Os valores para o Índice de Conformidade para cada mês de 2013 para cada 

estação na Baía de Guanabara, e a média anual usada para produzir o mapa temático na 
Figura 3.16 estão mostrados na Tabela 3.9. 

TABELA 3.9. ÍNDICE DE CONFORMIDADE PARA O ANO DE 2013. 

 
Fonte: INEA-DIGAT/GEAG. 
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FIGURA 7.9. ÍNDICE DE CONFORMIDADE 2013 PARA AS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO NA BAÍA DE 

GUANABARA. 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2014. 

 
O INEA também divulga alguns outros mapas temáticos e gráficos com séries 

temporais para parâmetros específicos medidos nas estações de monitoramento da Baía 
de Guanabara. Alguns outros parâmetros que foi possível encontrar mapas temáticos e 
séries temporais desenvolvidas pelo INEA seguem abaixo. 
 
Coliformes termotolerantes 

 
A Figura 7.10 mostra um mapa temático para 2013 com informações sobre a 

violação dos padrões para coliformes termotolerantes estabelecidos pelo CONAMA 
357/2005. Para o ano 2013 também existem séries temporais para verificar a tendência 
dos resultados. Essas séries temporais para 2013 estão mostradas na Figura 7.11, onde 
cada gráfico corresponde a uma região da Baía de Guanabara, que é dividida pelo INEA 
em noroeste, leste, central e entrada. Através das séries temporais em 2013 para cada 
estação, é possível notar que a região noroeste mostrou os piores níveis de coliformes 
termotolerantes, enquanto outras regiões excederam os padrões do CONAMA com menor 
frequência. 
 

 



91 
 

FIGURA 7.10. MAPA TEMÁTICO PARA COLIFORMES TERMOTOLERANTES (50º PERCENTILE OU 

MEDIANA) PARA 2013. 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2014. 

 
 

FIGURA 7.11. SÉRIES TEMPORAIS PARA ANÁLISE DE TENDÊNCIA EM RELAÇÃO AOS COLIFORMES 

FECAIS NOS LOCAIS DE MONITORAMENTO NA BAÍA DE GUANABARA; RESULTADOS DE 2013. 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2014. 
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Para coliformes termotolerantes, a Figura 7.12-1 também mostra uma comparação 
entre as concentrações para o ano de 2013 e 2014 para cada estação de monitoramento. 
Diferentemente do mapa na Figura 7.10, os resultados não são medianas, mas o 80º 
percentil. Nota-se que a área noroeste da Baía é a mais crítica em relação aos coliformes 
fecais e que as áreas onde ocorrerão as competições olímpicas, na entrada da Baía, os 
níveis de coliformes fecais são muito melhores. De fato, informações recentes do INEA, 
para 2016, mostram que os resultados para as estações de monitoramento GN034, no 
Marina da Glória, e GN024 estão aceitáveis atualmente. 
 
 

FIGURA 7.12- 1. COMPARAÇÃO DAS CONCENTRAÇÕES DE COLIFORMES TERMOTOLERANTES (80º 
PERCENTIL) PARA CADA ESTAÇÃO DE MONITORAMENTO PARA OS ANOS DE 2013 E 2014. 

 
Fonte: INEA/GEAG. 

 
Uma série temporal mais completa compilando dados para coliformes 

termotolerantes desde 1980 até 2015, na Figura 7.12-2, mostra as tendências de todas as 
estações de monitoramento ilustradas na Figura 7.9 nas quatro regiões da Baía ao longo 
de um período de monitoramento maior. É um problema preocupante o fato de que 
praticamente durante todo o período de monitoramento, todas as estações na porção oeste 
da Baía estava acima dos limites aceitáveis para coliformes fecais. Isto é reflexo da 
precária qualidade das águas de todos os rios presentes nessa região da bacia hidrográfica, 
que transportam grande carga de esgotos não tratados para a Baía de Guanabara. 
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FIGURA 7.12. MEDIANAS ANUAIS DE 1980 A 2015 PARA COLIFORMES FECAIS (NMP/100 ML) NAS 
ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DO NOROESTE, NORTE, ÁREA CENTRAL E ENTRADA DA BAÍA. 

 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2016. 

 
Fósforo total 

 
A Figura 7.13 mostra um mapa temático para as concentrações de fósforo total 

em cada estação de monitoramento da Baía de Guanabara para o ano de 2014, esses 
valores são as medianas. Na Figura 3.18, no mapa da direita, é também possível observar 
a violação do padrão fósforo total para o període compreendido entre 1980 a 2014. 

 
FIGURA 7.13. FÓSFORO TOTAL (MEDIANA) NA BAÍA DE GUANABARA EM 2014 E A VIOLAÇÃO DO 

PADRÃO FÓSFORO TOTAL PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1980 A 2014. 

 
Fonte: INEA/GEAG. 
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FIGURA 7.14. MEDIANAS ANUAIS DE 1980 A 2015 PARA FÓSFORO TOTAL (MG/L) EM TODAS AS 
ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DO NOROESTE, NORTE, ÁREA CENTRAL E ENTRADA DA BAÍA DE 

GUANABARA. 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2016. 

 
 
Oxigênio Dissolvido (OD) 

 
A Figura 7.15 mostra um mapa temático para oxigênio dissolvido em cada estação 

de monitoramento da Baía de Guanabara para o ano de 2014, esses valores são as 
medianas. Na Figura 3.23, no mapa da direita, é também possível observar a violação dos 
padrões para oxigênio dissolvido no período compreendido entre 1980 a 2014. 

 
 

FIGURA 7.15. OXIGÊNIO DISSOLVIDO (MEDIANA) NA BAÍA DE GUANABARA EM 2014 E A VIOLAÇÃO DO 
PADRÃO OXIGÊNIO DISSOLVIDO PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE 1980 A 2014. 

 
Fonte: INEA/GEAG.  
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FIGURA 7.16. MEDIANAS ANUAIS DE 1980 A 2015 PARA OXIGÊNIO DISSOLVIDO (MG/L) EM TODAS AS 
ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DO NOROESTE, NORTE, ÁREA CENTRAL E ENTRADA DA BAÍA. 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2016. 

 
Demanda biológica de oxigênio (DBO) 
 

FIGURA 7.17. MEDIANAS ANUAIS DE 1980 A 2015 PARA DEMANDA BIOLÓGICA DE OXIGÊNIO (MG/L) 
EM TODAS AS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DO NOROESTE, NORTE, ÁREA CENTRAL E ENTRADA DA BAÍA. 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2016. 

 
Nitratos 
FIGURA 7.18. MEDIANAS ANUAIS DE 1980 A 2015 PARA NITRATOS (MG/L) EM TODAS AS ESTAÇÕES DE 

MONITORAMENTO DO NOROESTE, NORTE, ÁREA CENTRAL E ENTRADA DA BAÍA. 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2016 
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Nitrogênio amoniacal 
 

FIGURA 7.19. MEDIANAS ANUAIS DE 1980 A 2015 PARA NITROGÊNIO AMONIACAL (MG/L) EM TODAS 
AS ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO DO NOROESTE, NORTE, ÁREA CENTRAL E ENTRADA DA BAÍA DE 

GUANABARA. 

 
Fonte: INEA/GEAG, 2016. 

 

3.8.4.2. MONITORAMENTO DAS ÁGUAS DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 
 
A rede de monitoramento na bacia da Baía de Guanabara possui 55 estações de 

monitoramento localizadas de acordo com a Figura 3.28. As amostras coletadas nessas 
estações são principalmente testadas pelo INEA para oxigênio dissolvido (OD), demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), coliformes 
termotolerantes, fósforo total, nitratos, nitritos, nitrogênio amoniacal, pH, turbidez, 
sólidos totais dissolvidos, temperatura ar/água, ortofosfatos, fitoplânctons, fenóis, 
cianetos e metais (cobre, ferro, arsênio, mercúrio, zinco, cromo, chumbo, cádmio) (INEA-
DIGAT/GEAG, 2015). 

 
A frequência de amostragem varia de parâmetro para parâmetro. Parâmetros como 

OD, DBO, coliformes termotolerantes, turbidez, pH, condutividade, nitratos, nitritos, 
nitrogênio amoniacal, fósforo total, ortofosfatos e sólidos totais dissolvidos são 
analisados com uma frequência trimestral. Metais, fenóis e cianetos são medidos 
semestralmente (INEA-DIGAT/GEAG, 2015). 
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FIGURA 7.20. ESTAÇÕES DE MONITORAMENTO NA REGIÃO HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA. 

 
Fonte: INEA-DIGAT/GEAG, 2015. 

 
Para avaliar as condições ambientais das águas dos rios na bacia hidrográfica da 

Baía de Guanabara geralmente se aplica o Índice de Qualidade das Águas da National 
Science Foundation (NSF), criado na década de 70 com participação de especialistas e 
pesquisadores americanos. O IQANSF consolida nove parâmetros de qualidade das águas 
em um único valor. Esses nove parâmetros são OD, DBO, fósforo total, nitratos, pH, 
turbidez, sólidos dissolvidos totais, temperatura ar/água e coliformes termotolerantes 
(INEA-DIGAT/GEAG, 2015). 

 
O IQANSF se baseia no cálculo de médias ponderadas que conseideram os valores 

brutos de cada parâmetro e os pesos específicos determinados para cada parâmetro. Mais 
informação sobre o Índice de Qualidade das Águas da NSF estão no Anexo 4. Segue 
abaixo nas Figuras 7.21, 7.22 e 7.23, o produto final da aplicação deste índice com os 
resultados consolidados para os anos de 2013, 2014 e 2015 em cada estação de 
monitoramento nos rios da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. 
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FIGURA 7.21 ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA NSF 2013 – BACIA DA BAÍA DE GUANABARA. 

 
  

FIGURA 7.22. ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA NSF 2014 – BACIA DA BAÍA DE GUANABARA. 
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FIGURA 7.23. ÍNDICE DE QUALIDADE DA ÁGUA NSF 2015 – BACIA DA BAÍA DE GUANABARA.

 
 

As informações mais recentes encontradas junto ao INEA, no mapa de 2015 da 
Figura 7.23, mostram que para as 55 estações de monitoramento de qualidade da água 
dos rios da bacia hidrográfica, apenas quatro estações forma classificadas como tendo um 
médio valor do IQANSF e apenas uma mostrou uma qualidade boa de IQANSF. Todas as 
outras estações, com exceção das três estações que não possuem informações disponíveis, 
demonstraram um Índice de Qualidade da Água ruim ou muito ruim. Esses resultados são 
um outro indicativo que a saúde ambiental da Baía é completamente dependente das saúde 
ambiental da sua bacia hidrográfica como um todo. 

 
Um monitoramento ambiental deve ser capaz de avaliar as tendências e alterações 

ao longo do tempo em uma área estudada em ordem para dar suporte aos planejamento e 
resultados de ações e obras ambientais futuras. De fato, em relação à qualidade da água, 
é importante monitorar e avaliar os resultados da implementação de obras de saneamento, 
mais especificamente em corpos d’água adjacentes às áreas que recebem essas 
intervenções (COELHO, 2007). Baseado nessas premissas, o UEPSAM propôs ao INEA 
o monitoramento dedicado em 20 estações localizadas em regiões da Bacia Hidrográfica 
da Baía de Guanabara que estão recebendo intervenções estruturais do Programa de 
Saneamento Ambiental dos Munícipios no entorno da Baía de Guanabara. Essas 
intervenções são as melhorias no sistema de esgotamento de Alegria e Pavuana e a 
implementação do Sistema Alcântara. As estações de monitoramento que serão mais 
cuidadosamente monitoradas podem ser observadas na Figura 7.24. 
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FIGURA 7.24. ESTAÇÕES QUE TERÃO MONITORAMENTO DEDICADO POIS SE ENCONTRAM EM ÁREAS 
AONDE O UEPSAM ESTÁ CONDUZINDO OBRAS DE SANEAMENTO. 

 
Fonte: INEA-DIGAT/GEAG, 2015. 

 
Para medir os impactos para a qualidade das águas das obras conduzidas no 

âmbito do PSAM é essencial desenvolver metodologias de monitoramento para avaliar 
as tendências da qualidade das águas em curto, médio e longo prazos. A extinta FEEMA 
também começou a realizar tipo similar de monitoramento para avaliar as melhorias na 
qualidade das águas que seriam esperadas na primeira fase do PDBG. Porém as séries 
históricas tiveram lacunas significantes devido a um monitoramento que não obedeceu os 
requerimentos básicos de um processo de monitoramento consistente, que são 
regularidade, constância e coerência na coleta de amostras e nos procedimentos 
laboratoriais (COELHO, 2007). 

 
Mesmo com essas lacunas no sistema de monitoramento, um monitoramento foi 

conduzido para avaliar os impatos do PDBG sobre a qualidade das águas da Baía. A 
metodologia estatística desenvolvida para o monitoramento mostrou melhorias mínimas 
para a qualidade das águas das praias internas, tais como as praias localizadas na Ilha de 
Paquetá, o que pode ser explicado pela baixa eficiência das estações de tratamento de 
esgotos implementadas na fase inicial do PDBG. Análises de tendência em outras 
estações de monitoramento na Baía também mostraram que o canal central da Baía em 
especial, mesmo sujeito a renovações de água mais frequentes, começou a mostrar sinais 
de degradação (COELHO, 2007). 

 
Uma metodologia de monitoramento da qualidade das águas para a Baía de 

Guanabara e sua Bacia Hidrográfica deve levar em consideração não apenas parâmetros 
associados aos problemas de eutroficação e carga orgânica em virtude dos lançamentos 
de esgotos, que já são problemas altamente evidenciados e comprovados na região, mas 
também focar na poluição industrial, vazamento de óleo, e substâncias tóxicas. É 
essencial também considerar a bacia hidrográfica ao invés de apenas a Baía, porque as 
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principais causas da deterioração da qualidade das águas da Baía estão completamente 
associadas com a poluição proveniente dos rios e do continente, através do escoamento 
de águas superficiais e aporte de rios consideravelmente poluídos. 
 

3.9 RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

O conceito de poluição é bastante complexo tanto no que se refere aos tipos e 
vetores de degradação e poluição ambiental, quanto no que diz respeito a sua relação com 
o território. Os processos de industrialização e de urbanização são de fato grandes 
geradores de diversos tipos de poluição. A industrialização consiste na produção, 
circulação e consumo de mercadorias e serviços em escala capitalista globalizada, o que 
tem gerado sucessivamente grande quantidade de “novas mercadorias descartáveis”, 
ampliando a massa de resíduos sólidos existentes (SANTOS, 1993). 

 
Ao falar em degradação ambiental na Baía de Guanabara, sabe-se que o 

derramamento de óleo, o lançamento de efluentes domésticos (esgoto) e industriais 
(metais pesados), ambos sem o devido tratamento, e o lixo, que bóia em suas águas, 
compõem um dos principais problemas que afetam esse rico ecossistema guanabarino. 
Ao contrário dos demais efluentes, o lixo é o que causa o maior impacto visual devido à 
consistência sólida de seus resíduos, agravados principalmente, pela produção de 
embalagens, sacos plásticos e garrafas de plástico do tipo PET. Porém, cabe observar que, 
não se pode esquecer de dois grandes agentes poluidores resultantes da decomposição do 
lixo que são: o chorume, em sua forma líquida e o metano, gasoso. O lixo, de origem 
doméstica ou industrial, bóia nas águas da baía e se deposita-se nas margens de rios e 
praias, gerando a poluição das águas, das areias e dos manguezais, desencadeando: a 
degradação do meio ambiente, a sujeira, o mau cheiro, a proliferação de vetores de 
doenças de veiculação hídrica, a poluição visual, o transtorno para a navegação marítima 
e o detrimento da prática do lazer e do ecoturismo, entre outros problemas (MENDES, 
2011). 

 
Os problemas relacionados com a produção e o destino dos resíduos sólidos 

urbanos e industriais nas grandes cidades, na maioria das vezes ainda permanecem sem 
receber a devida atenção. O crescimento populacional das sociedades de consumo vem 
contribuindo para o aumento da quantidade e variedade de resíduos que precisam ser 
descartados para dar lugar a novos bens de consumo, formando um ciclo que não para de 
agredir o ambiente (SISSINO, 2002). Entretanto, nem sempre o destino dos resíduos 
ocorre de forma adequada e, frequentemente, o sistema utilizado é a disposição final no 
solo. As áreas condenadas, incluindo os munícipios circunvizinhos à Baía de Guanabara, 
tendem a receber toneladas de resíduos sem, contudo, possuírem uma infraestrutura capaz 
de evitar os problemas oriundos desta atividade, terão seu uso futuro comprometido e 
serão responsáveis pela degradação ambiental das regiões sob sua influência, 
ocasionando riscos para a saúde humana. Dentre os problemas oriundos da disposição 
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imprópria de grandes quantidades de resíduos, pode-se destacar: poluição do ar, poluição 
do solo, poluição das águas superficiais e subterrâneas, proliferação de vetores, 
contaminação da biota, poluição visual e sonora, desvalorização imobiliária, 
descaracterização paisagística e desequilíbrio ecológico, etc. (SISINNO, 2002). 

 
A urbanização crescente resultou na interferência direta dos ambientes naturais. 

Esses resíduos acabam interferindo negativamente no ambiente em que vivemos, 
inclusive nos aquáticos do entorno urbano. Assim os organismos são destruídos, 
removidos ou expulsos por agentes que não fazem parte do ambiente natural e que grande 
parte das vezes é proveniente da ação antrópica ou devido às condições ambientais terem 
sido alteradas (composição química, física e biológica) da região determinando que 
elementos básicos como o ar, o solo e a água estejam modificados. Os resíduos 
depositados nos locais das praias, nas ilhas e no fundo da baía são provenientes da falta 
de coleta em muitos municípios periféricos, que tiveram desde os anos 1960 forte 
crescimento demográfico quando se amplia o processo de urbanização e industrialização 
no contexto metropolitano fluminense (FERREIRA & DA SILVA, 2011). A observação 
sobre o lixo ou os resíduos sólidos, depositados nas margens dos rios afluentes e no 
espelho d’água da baía, evidencia problemas de coleta e disposição final do lixo, na área 
do entorno da Baía de Guanabara compreendida por sua bacia hidrográfica. As águas da 
Baía de Guanabara funcionam como um termômetro e vêm chamando a atenção das 
autoridades públicas e da população há tempos. Caracterizar, equacionar e resolver o 
problema da degradação ambiental na Baía de Guanabara torna-se difícil, devido a sua 
grande complexidade quanto aos aspectos humanos e ambientais (MENDES, 2011).  

 
Outro ponto importante a ser considerado é que a BG é o local receptor das águas 

de aproximadamente 55 rios afluentes que carregam toda a poluição, na forma líquida e 
sólida, da bacia para a baía. A questão não envolve somente a baía, mas sim toda a sua 
bacia hidrográfica e os quinze municípios por ela abrangidos, com diversificadas gestões 
públicas e delimitadas por fronteiras administrativas (MENDES, 2011). Outro fator que 
deve ser considerado ao pensar a gestão dos recursos hídricos e a problemática do lixo 
urbano. Trata-se da ausência de políticas públicas de gestão dos resíduos sólidos em 
superfícies aquáticas. Além disso, as legislações federais e estaduais que normatizam o 
tratamento dos resíduos sólidos orientam que a responsabilidade de gestão desses 
resíduos é de competência municipal e que os municípios devem cuidar da coleta nos 
espaços públicos, que são vistos como a rua e praias, ou seja, os lugares visíveis para a 
sociedade. Desse modo, as superfícies aquáticas ficam legalmente fora dos espaços de 
coleta cotidiana, transformando-se em verdadeiros “quintais dos fundos”, ou seja, espaços 
públicos invisíveis ou pouco visíveis quando se trata de coleta pública. (FERREIRA & 
DA SILVA, 2011). 

 
A dimensão político-administrativa do espaço da Baía de Guanabara é uma das 

maiores fontes de tensão e conflitos, pois envolve diferentes interesses de 15 municípios 
pertencentes ativamente da sua região hidrográfica, das autoridades de gestão existentes 
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na Baía e, enfim, de uma população que já ultrapassa 11 milhões de habitantes 
(PACÍFICO, 2013). A começar pela heterogeneidade entre os municípios, com histórico 
de ocupação diferenciada, o que implica também numa heterogeneidade da densidade 
demográfica, da evolução da paisagem urbana, da oferta de bens e serviços, etc. Cada um 
destes municípios, a seu modo, estabelece relações com a Baía de Guanabara, seja através 
da poluição, seja de saneamento básico, ou ainda através de políticas de despoluição. No 
entanto, qualquer mecanismo de gestão utilizado exclusivamente por um município será 
ineficiente diante da inseparabilidade dos fenômenos naturais nos ecossistemas. 
(PACIFICO, 2013). Dos 15 municípios da bacia da Baía de Guanabara, 5 estão 
parcialmente incluídos (considerando o município de Petrópolis) e 10 estão incluídos 
totalmente, porém, isso não significa maior ou menor responsabilidade quanto à gestão 
deste território, pois, por exemplo, a cidade do Rio de Janeiro (parcialmente incluída) é 
um dos municípios mais poluidores da bacia hidrográfica (PDRH-BG, 2005). Neste 
sentido, a Baía de Guanabara precisaria ser concebida como um espaço de gestão 
conjunta, não de gestões concorrentes, como vem ocorrendo a partir da lógica neoliberal 
de “competição entre cidades” num contexto capitalista macroeconômico global 
(PACÍFICO, 2013). 

 
Consequentemente, muitas prefeituras, órgãos de fiscalização ambiental e 

companhias de limpeza urbana ainda não estão preparados para o levantamento e 
organização de dados sobre a produção e destino dos resíduos sólidos urbanos e 
industriais. Isso dificulta o conhecimento da realidade sobre a situação que envolve os 
resíduos gerados nas cidades brasileiras. Para compreender a administração dos resíduos 
sólidos da BHBG, a Tabela 4.1 demonstra as atuais gestões responsáveis por cada 
munícipio. 
 

TABELA 4.1. GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS RESPONSÁVEL EM CADA MUNÍCIPIO DA BHBG. 

 
Fonte: SNIS, 20131 

1 Nova Iguaçu e São João de Meriti não relataram ao SNIS 2013. 
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3.9.1 BAÍA DE GUANABARA COMO DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS  
 

A Região Hidrográfica da Baía da Guanabara é dividida em bacias hidrográficas 
menores, cujos principais cursos d’água que contribuem diretamente para a baía são: 
Canal do Cunha, Canal do Mangue, Carioca, Maracanã, Faria e Timbó, Irajá, Acari, 
Pavuna-Meriti, Sarapuí, Iguaçu, Estrela, Saracuruna, Inhomirim, Mutondo, Imboaçu, 
Guaxindiba, Alcântara, Caceribu, Guapi-Macacu, Magé, Roncador, Iriri, Suruí, Bomba 
(INSTITUTO BAÍA DE GUANABARA, 2002; MENDONÇA & RIBEIRO, 2014). Na 
Baía de Guanabara (BG) o lixo doméstico, proveniente das cidades da RMRJ situadas no 
seu entorno, é uma das questões que mais afeta a qualidade de suas águas. Na BG o lixo 
flutuante compete com os esgotos, oriundos das áreas de maior concentração 
populacional (SEMADS/GTZ, 2001). Até a década passada, as pesquisas que tratavam 
da poluição da BG normalmente enfatizavam mais a poluição gerada pelo esgotamento 
sanitário, como em SMU (2001) e GEO BRASIL (2002), do que os danos ambientais 
quanto à entrada de resíduos sólidos na Baía, normalmente tratados como questão de 
menor relevância (FRANZ, 2011). 

 
Na Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), 73% dos domicílios eram 

atendidos diretamente por serviços de limpeza e de coleta de resíduos sólidos domésticos 
(RSD) e 7,13% dos domicílios estariam depositando seus RSD em caçambas, segundo o 
Censo Demográfico de 2000. Salienta-se, porém, que alguns destes serviços operam 
provavelmente de maneira irregular e incompleta. Por volta de 3,5% dos domicílios não 
eram atendidos, quando os RSD são então queimados, enterrados ou jogados em corpos 
d’água (rios, lagos ou no mar) ou, ainda, em terrenos baldios e logradouros, embora isso 
seja legalmente proibido (Art. 3 da Política Estadual de Resíduos Sólidos - Lei Estadual 
nº 4191/ 2003) (FRANZ, 2011). 

 
Paralelamente ao crescimento urbano da RMRJ, cresceram o número de favelas e 

de pessoas que nelas vivem, que se desenvolveram em locais associados a encostas de 
morros e às margens de rios e canais. Os resíduos sólidos das áreas urbanas da RMRJ 
representam um obstáculo para o escoamento superficial, principalmente para as águas 
pluviais. Com a negligência do poder público relativamente à limpeza e à conservação de 
canais e galerias pluviais, ocorre que, não apenas favelas, mas também outros locais são 
de tempos em tempos vitimados por inundações (SOUZA, 2000). Quando a limpeza de 
canais e galerias pluviais é realizada pelo poder público, esta pode não ser suficiente para 
evitar ou minimizar as inundações urbanas porque cidadãos, cômoda e 
irresponsavelmente, descartam o lixo diretamente sobre as margens ou no álveo dos 
cursos de água, livrando-se rapidamente dos resíduos domésticos e, muitas vezes, de 
objetos de maior porte e pesados, que não lhes são mais úteis. Esquecem ou não sabem 
que, durante as inundações subseqüentes, o lixo acumulado pode ser transportado para 
jusante, ao sabor das correntes, até que algum impedimento físico o mantenha retido, 
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formando barreiras e aumentando a resistência ao escoamento (COSTA, TEUBER, 
2001). 

 
A falta de assistência sanitária à população residente leva à prática de atirar o lixo 

a esmo nas valas e encostas - os chamados "bolsões". Além de impedir o escoamento das 
águas, tal prática gera condições propícias à proliferação de vetores. As chuvas carreiam 
todo o lixo existente na favela para canais e vales que, em muitos trechos, passam sob os 
domicílios, ocasionando represamentos que ameaçam a segurança das casas e propiciam 
a destruição do sistema de drenagem de águas pluviais (PINTO, LOBATO, 2003). 

 
Nos últimos anos, algumas organizações têm promovido mutirões nas praias mais 

freqüentadas, entre elas, cita-se: Surfrider Foundation (O GLOBO/Rio, 2009), Instituto 
Ecológico Aqualung (IEA, 2009), programa “Mãos que Ajudam” (G1/GLOBO, 2009) e 
Clean up the World no Brasil (INEA, 2009). O projeto Ecobarreiras, que é destacado 
neste estudo, contribui para a diminuição da quantidade de lixo que ingressa na BG, dado 
que seu lixo é retirado na foz de alguns rios afluentes para a Baía. Já os projetos Niterói 
Águas Limpas e Baía Limpa visam à retirada de lixo que já se encontre presente na Baía 
e em sua orla (ou seja, o que já ingressou na Baía de Guanabara) (FRANZ, 2011). 

 
A estimativa de geração de resíduos sólidos urbanos pressupõe a utilização de 

índices de geração per capita compatíveis com a realidade de cada município. Para o 
presente diagnóstico, a composição dos índices de geração per capita de resíduos sólidos 
urbanos nos municípios demonstrado pela Tabela 4.2 e 4.3 foram baseadas nos dados 
disponibilizados pelas diversas instituições que elaboram estudos na área de saneamento 
básico no Estado e nos Municípios (ECOLOGUS, 2013). 

 
TABELA 4.2 ÍNDICES DE GERAÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ANALISADOS DA 

BHBG. 

 
Fonte: Consultoria e Assessoria Técnica de Engenharia à SEA (Secretaria do Ambiente) para Elaboração 

do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS) Volume 2: Diagnóstico dos Resíduos Sólidos (2013). 
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TABELA 4.3. DIVISÃO DO TIPO DE RESIDUOS GERADOS NOS MUNICÍPIOS DA BHBG (ESTIMATIVO). 

Fonte: Consultoria e Assessoria Técnica de Engenharia à SEA para Elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos 
(PERS) Volume 2: Diagnóstico dos Resíduos Sólidos (2013) 

 
Como ilustrado na Tabela 4.3, os quinze municípios ao redor da Baía de 

Guanabara têm um quantitativo estimado em quase 14.000,00 ton/dia, um número de 
grande porte, dificultando os objetivos das gestões atuais de minimização e redução do 
lixo destinado à BG. Reforçando ainda mais esta argumentação, segundo SAÚDE E 
AMBIENTE EM REVISTA (2006) são geradas aproximadamente 13.000 toneladas de 
lixo diárias na BHBG, dos quais 4.000 ton./dia não chegam a ser coletadas, sendo vazadas 
em terrenos clandestinos (lixões), rios e canais.  

 
No entanto, esses resíduos sólidos são levados pelos fluxos fluviais pelos quais 

destacam-se os rios Imboaçu, Bomba, Surui, Canal do Cunha, dentre outros. Esses rios 
são verdadeiros vetores de escoamento dos materiais deixados nas suas margens e os 
resíduos são constantemente deslocados e distribuídos por meio de pequenas correntes 
marinhas e marés na baía de Guanabara criando grandes bolsões para as regiões litorâneas 
que a cercam. O lixo chega aos rios através de escoamento superficial, das drenagens 
urbanas ou lançamento irregular pela própria população.  

 
Os rios contribuintes à BG e que atravessam as áreas mais densamente povoadas 

na RMRJ são verdadeiras canalizações de esgoto a céu aberto, recebendo também 
contribuições de efluentes industriais e lixo. Nessa situação estão incluídos os afluentes 
da costa oeste, que vão do Canal do Mangue ao Canal de Sarapuí, além dos rios Alcântara, 
Mutondo, Bomba e Canal do Canto do Rio, na costa leste. Devido à poluição destes rios, 
esta área sofre de escassez hídrica, pois suas águas não podem ser usadas para 
abastecimento humano, levando à necessidade de importação de água da bacia do Paraíba 
do Sul (MAGALHÃES, 2004). A escassez de água está diretamente ligada à combinação 
de fatores, como o crescimento populacional exagerado, a diminuição da cobertura 
vegetal e o comprometimento dos recursos hídricos pela degradação ambiental 
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(SEMADS/GTZ, 2001). Os demais rios da bacia são menos degradados. O rio Guapi-
Macacu tem a água de melhor qualidade da bacia, sendo fonte de abastecimento público 
para os municípios de Niterói e São Gonçalo, com captação no Canal de Imunana, na 
Estação de Laranjal (PAC/PDBG, 1998). 

 
Segundo Kjerfve (1997), a vazão de todos os rios da Baía de Guanabara somados 

aporta 100 m3/s de água doce, e a variação sazonal da vazão média é de 33 m3/s em julho 
(estiagem: vazão mínima) a uma média de 186 m3/s em janeiro (cheias: vazão máxima). 
Esta sazonalidade faz com que também haja uma capacidade de transporte do lixo 
diferenciado ao longo da estação, em função da precipitação, e consequente, vazão dos 
rios. Seis rios contribuem com 85,5% do aporte de águas para a Baía de Guanabara (mapa 
abaixo) (GRAEL, 2015). 
 
 

FIGURA 8.1. VAZÃO DOS PRINCIPAIS CURSOS D’ÁGUA DA BHBG.  

 
Fonte: Grael (2013) 

 
Os rios acima são os que apresentam a maior vazão e, por consequência, maior 

capacidade de transporte de lixo. O índice de urbanização de cada bacia hidrográfica dos 
referidos rios influi no quantitativo potencial de lixo. Os rios Meriti, Sarapuí e Iguaçu, 
possuem uma densidade urbana muito maior do que os demais (GRAEL, 2015). Segundo 
dados publicados em artigo de ALENCAR (“Palco de competições olímpicas em 2016, 
Baía de Guanabara sofre com acúmulo de lixo”, O GLOBO, 28/04/2013), além de 
COELHO (“Baía de Guanabara: uma história de agressão ambiental”, pág. 118.) e outras 
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fontes, os dados referentes sobre a quantidade de lixo na Baía de Guanabara são 
apresentados na tabela 4.4, a seguir. 

 
TABELA 4.4. ESTIMATIVAS DE LIXO DIRECIONADOS À BAÍA DE GUANABARA 

Informação Quantitativo Fonte 

Dados de Emanuel Alencar (O Globo) 

Quantidade de lixo que chega à Baía de 
Guanabara (estimativa diária) 

80 t/dia (2008) Elmo Amador, ambientalista 
e pesquisador 

100 t/dia (2013) Marilene Ramos, presidente 
do INEA 

Lixo coletado em 11 ecobarreiras 
(anual) 

4714 t (2011) 

INEA 
4246 t (2012) 

Quantidade de pneus coletados (2011 + 
2012) 

Total: 2878 pneus 
Em média, 4 por dia 

Prejuízo causado em Barcas S.A. 
(gastos em limpeza, equipes de 
mergulho, substituição de filtros, 
pintura, energia e manutenção) 

R$ 2,3 milhões/ano CCR Barcas 

Dados de Victor Coelho (2007) 

Lixo na Baía de Guanabara 

274 t/dia de lixo 
Observações e estimativas do 
próprio autor 

542 t/dia de balseiras 
(macrófitas) 
Total: 816 t/dia 

Fonte: Grael (2015) 
 
Não há como calcular com exatidão quanto de resíduos sólidos são descartados 

na Baía de Guanabara: considerando a hipótese que 1% do total dos resíduos não seja 
devidamente coletados (SNIS RESÍDUOS SÓLIDOS, 2013), teria-se a estimativa de 86 
t/dia. Entretanto, esse total não segue necessariamente para a Baía, posto que parte desses 
resíduos é depositada e queimada em terrenos baldios, parte segue para as ruas e redes de 
drenagem e é posteriormente coletada por serviços diferenciados e parte é carregada para 
os rios e canais que desembocam na Baía de Guanabara.  

 
Uma vez chegando à Baía de Guanabara, o lixo tende a ser carreado pelas 

correntes de marés e pelos ventos. A mobilidade do lixo é majoritariamente associada ao 
peso e à flutuabilidade dos itens, bem como à susceptibilidade à ação dos ventos e das 
correntes. Conforme observaram NETO & FONSECA (2011), itens como calçados, 
considerados pelos autores como exemplo de lixo pesados, tende a ficar retido próximo à 
foz dos rios como é o caso nos rios em São Gonçalo (GRAEL, 2015). 
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FIGURA 8.2. TENDÊNCIA DE CARREGAMENTO NATURAL DO LIXO NA BG 

 
Fonte: Grael, 2015 

 
O lixo flutuante proveniente majoritariamente dos rios e outras fontes de descarte 

tende a se acumular de diferentes formas, conforme padrões exemplificados a seguir, 
utilizando-se a nomenclatura mais comumente utilizada para defini-las (GRAEL, 2015): 

• Na forma de “estrias de lixo” - As “estrias de lixo” ocorrem tipicamente nos 
limites entre correntes de maré, concentrando o lixo de forma linear. É uma 
situação em que o recolhimento do lixo por ecobarcos é mais facilitada, embora 
as estrias tenham grande dinâmica de deslocamento. 

• Acúmulo junto à orla - Quantidades de lixo podem se acumular junto às margens 
da Baía, nas reentrâncias do recorte litorâneo, influenciado principalmente pelo 
regime de vento, mas também pelas correntes de maré. Em áreas de aterro, com a 
ruptura da linha natural de costa, a concentração do lixo pode ser maior, como se 
verifica em área de aterro realizado pelo Iate Clube Brasileiro, sobre o espelho 
d’água da Enseada de Jurujuba, em Niterói. 

• “Manchas de lixo” - São grandes concentrações de lixo em um determinado 
local. Estes acúmulos de detritos surgem normalmente poucas horas ou poucos 
dias (dependendo do local) após chuvas fortes. São ainda mais comuns em 
situação de chuvas fortes após período de estiagem. 

• Lixo Disperso - São concentrações de lixo, podendo ser em grande quantidade, 
mas dispersas por áreas mais extensas, portanto apresentando baixa concentração.  
 
Outro grave problema é a deposição do lixo no fundo dos rios e de ambientes 

costeiros como a Baía de Guanabara. Resíduos como pneus, sofás, eletrodomésticos e 
outros materiais mais pesados tendem a afundar e a se concentrar, principalmente nos rios 
e nas áreas próximo à foz, considerando a menor mobilidade destes resíduos. Além dos 
danos ambientais, o lixo no sedimento é de difícil remoção e representa um dos grandes 
problemas para as operações de dragagem e deposição de sedimentos. Nas constantes 
dragagens realizadas na Baía de Guanabara, o lixo associado ao sedimento removido tem 
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sido considerado uma das grandes preocupações e foco de inúmeras reclamações nas 
áreas próximas aos pontos de descarte no oceano ao sul da barra da Baía. Mesmo 
evitando-se o lixo no sedimento dragado, através de equipamentos próprios, ainda 
verifica-se a presença dos resíduos no material descartado. Segundo ambientalistas e 
pescadores esse lixo tem chegado às praias da Região Oceânica de Niterói, carreado pelos 
ventos e correntes (Figura 9.6) (GRAEL, 2015).  

 
Em função destes problemas, os locais de descarte do material dragado têm sido 

definidos para pontos cada vez mais afastados, onerando a operação e, ainda assim, 
gerando dúvidas quanto à segurança ambiental da solução adotada. Outros problemas 
causados pela presença do lixo na Baía de Guanabara são listados a seguir (GRAEL, 
2015):  

• Danos à fauna por asfixia, ingestão de plásticos, etc.;  
• Danos aos habitats bentônicos por deposição e soterramento;  
• Danos aos manguezais  
• Contaminação  

Riscos à saúde humana  
• A ingestão ou a exposição a animais peçonhentos carregados em acúmulos de lixo 

podem causar acidentes; 
• Propagação de vetores de doenças;  

Prejuízos ao lazer e à recreação nas praias  
• Interfere nos índices de balneabilidade e na qualidade das praias. 

Danos à paisagem  
• Deterioração de espaços urbanos; 
• Depreciação de imóveis; 
• Prejuízo ao turismo e ao lazer;  

Prejuízos ao transporte e ao tráfego marítimo e fluvial  
• O lixo prende-se aos hélices, é absorvido por motores, etc.  

Prejuízos à pesca  
• Redes de pesca. 

 
Portanto, os desafios são crescentes para manter a Baía de Guanabara limpa, pois, 

além do aumento dos resíduos sólidos gerados, houve uma maior abrangência das suas 
atribuições desde sua criação, dado que ampliou seus serviços (como coleta de bens 
inservíveis, entulhos e podas) e especializou-se em coletar em locais específicos (ilhas, 
praias, encostas, entre outros). Contudo, prevaleceu o estímulo ao consumo crescente e o 
hábito da população em depositar o lixo em locais inadequados. Isto significa que as 
empresas municipais responsáveis pela limpeza urbana, assumiram mais 
responsabilidades e custos nos últimos anos, sem que pudessem interferir de maneira 
significativa na diminuição da taxa de geração de resíduo sólido (público e domiciliar) e 
de fato mudar os hábitos da população. Embora seja possível atribuir-lhe o papel de 
influenciar em determinados hábitos (como por exemplo, de não jogar lixo nas praias, 
nos rios e/ou em suas margens), não seria suficiente para resolver as questões pertinentes 
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ao lixo flutuante, dado que hábitos se relacionam à cultura local e esta, por sua vez, é 
determinada por uma complexidade de fatores. A Figura 8.3 demonstra a atual estrutura 
de coleta e disposição final dos resíduos sólidos da BHBG para combater com as atuais 
demandas populacionais e ambientais. 

 
FIGURA 8.3. ESTRUTURA DE COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.  

 

 
Fonte: PSAM (2014) e PERS (2013). 

 
Através da Figura 8.3, nota-se que alguns arranjos intermunicipais são previstos 

para região da bacia hidrgráfica da Baía de Guanabara, para integrar a gestão de resíduos 
sólidos nos municípios. Também a Figura mostra que todos os vazadouros e lixões forma 
desativados no entorno da Baía de Guanabara, dando lugar a aterros sanitários, conforme 
iniciativa Lixão Zero da SEA, que será mencionada mais abaixo. 
 
3.9.2 RESÍDUOS INDUSTRIAIS 
 

A realidade vivida pelo setor industrial também é bastante peculiar. Apesar do 
gerador ser o responsável pelo destino final de seus resíduos, a escassez de informações 
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e de alternativas disponíveis e a carência de pessoal especializado, faz com que muitas 
indústrias considerem seus resíduos como verdadeiras “batatas-quentes”. As alternativas 
inadequadas vão desde o armazenamento em tambores no próprio pátio das indústrias 
(em locais de armazenamento “temporário” até que uma opção melhor apareça), sem 
maiores cuidados com o ambiente e com a segurança dos trabalhadores, até o descarte em 
locais clandestinos ou a mistura com os resíduos comuns do resto da indústria. As 
indústrias que resolvem investir nesta questão normalmente se envolvem em programas 
de reciclagem e de troca de resíduos com outras indústrias, ou se preocupam com uma 
alternativa de destino final adequada (SISINNO, 2002). 

 
Atualmente, um dos principais enfoques dados à questão dos resíduos industriais 

é a sua minimização. O desenvolvimento de tecnologias limpas e o incentivo à reciclagem 
e à minimização de resíduos vem crescendo, mas necessitam de pesquisa, investimento, 
mudança de processos e substituição de matérias-primas (SISINNO, 2002). 

 
A situação atual mostra que o principal destino dos resíduos tem sido o solo, o 

que limita cada vez mais a vida útil das áreas de disposição de resíduos. Algumas 
prefeituras, dessa forma, começaram a se preocupar com a implantação de programas de 
incentivo à reciclagem de materiais e usinas de reciclagem e compostagem passaram a 
integrar a paisagem de vários locais. Muitos desses programas, entretanto, continuam 
tendo a sua eficiência colocada à prova, por problemas como a baixa participação popular 
e os custos de manutenção das usinas versus a receita na venda dos materiais recicláveis. 
Além disso, a maior parte dos resíduos urbanos acaba sendo misturada nos caminhões 
coletores e despejada nos aterros controlados ou nos vazadouros. A fração que chega 
misturada às usinas de reciclagem e compostagem acaba dificultando o trabalho de 
separação e a eficiência do processo (SISINNO, 2002). 

 
Algumas áreas de disposição já se encontram saturadas ou em vias de saturação 

(Aterros Controlados de Santa Cruz, Itaguaí, Bangu e Aterro Metropolitano de Gramacho, 
por exemplo). Além disso, deve-se ressaltar também que várias áreas estão situadas em 
locais impróprios, às margens de cursos d’água ou ecossistemas protegidos, como é o 
caso do Aterro Controlado do Morro do Céu (Niterói) que se encontra em uma zona de 
mananciais e florestas; e o Vazadouro de Itaoca (São Gonçalo) e o Aterro Metropolitano 
de Gramacho (Duque de Caxias) que estão em áreas de manguezais do entorno da Baía 
de Guanabara (SISINNO, 2002). 

 
As principais formas de tratamento/destinação dos resíduos industriais produzidos 

no Estado do Rio de Janeiro são as seguintes: reciclagem, aterro municipal, co-
processamento, aterro industrial, estocagem, incineração, incorporação, fertilização ou 
landfarming, aterro de terceiros e outros destinos (FEEMA, 2000). Menos de 2,5% dos 
resíduos perigosos produzidos no Estado são incinerados e apenas 13% são dispostos em 
aterros industriais. Para 49% desta classe de resíduos, a reciclagem é a prática mais 
adotada pelas indústrias (FEEMA, 2000). Esta informação coincide com os dados do 
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Diagnóstico da Situação da Gestão Ambiental nas Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 
onde as grandes e médias indústrias declararam que estão procurando investir mais na 
reciclagem do que na disposição final para resolver o destino dos resíduos produzidos em 
seus processos (FIRJAN & FGV, 2002). Entretanto, para resíduos não-inertes e inertes, 
além da disposição em vazadouros municipais – responsáveis pelo recebimento de 46% 
dos resíduos – há também a opção da reciclagem, que aparece como segunda maior 
atividade para tratamento/destinação de resíduos não perigosos. A incineração, o co-
processamento em fornos de cimento e os aterros industriais não chegam a receber 4% 
dos resíduos dessas classes (FEEMA, 2000). 

 
Diante de tantos problemas, muitas indústrias estão dispostas a pagar para que a 

destinação final de seus resíduos seja adequada. Esta decisão, contudo, diz respeito a uma 
minoria formada por grandes empresas e multinacionais que possuem mão-de-obra 
especializada, capaz de escolher o melhor destino para cada tipo de resíduo e até mesmo 
enviá-los para outros estados, se considerarem escassas as alternativas existentes no 
Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, como foi citado acima, a primeira alternativa das 
grandes indústrias para o destino de seus resíduos tem sido a reciclagem, pois a questão 
do passivo ambiental ainda continua a preocupar muitas empresas, principalmente as 
originadas de países desenvolvidos. A grande maioria das pequenas empresas, porém, 
declara que a disposição adequada dos resíduos não perigosos é a ação de controle e/ou 
prevenção ambiental escolhida para gerenciar seus resíduos, com resultados satisfatórios 
(FIRJAN & FGV, 2002). Entretanto, pode-se questionar se esta disposição está sendo 
feita realmente de forma adequada. 

 
Em relação aos resíduos de serviço de transporte, o PNRS (Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos) define os resíduos de serviços de transporte como aqueles originários 
de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários, ferroviários e passagens de 
fronteira. 

 
O Regulamento Sanitário Internacional, estabelece como premissa que os portos, 

aeroportos e passagens de fronteira devam fornecer, dentre outros quesitos, serviços 
adequados para a disposição final de resíduos sólidos ou líquidos e determina que as 
autoridades competentes sejam as responsáveis por manterem tais áreas livres de fontes 
de infecção ou contaminação, incluindo vetores e reservatórios. Situa também que 
deverão ser tomadas todas as medidas exequíveis a fim de monitorar e controlar a 
descarga, pelas embarcações, de esgoto, resíduos, água de lastro e outras substâncias que 
possam causar doenças e contaminar as águas de portos, rios, canais, estreitos, lagos ou 
outras águas internacionais (PERS, 2013). 

 
Desta forma, ao atuar no âmbito da prevenção dos impactos à saúde pública 

causados pelos resíduos sólidos, o gerenciamento dos resíduos de serviços de transportes 
(RST) encontra-se fortemente regulado pela legislação sanitária do setor, que determina 
as obrigações e responsabilidades. No Estado, compreendem a parcela de geradores de 
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RST, os portos marítimos, os portos secos ou estações aduaneiras do interior, aeroportos 
e terminais rodoviários e ferroviários (PERS, 2013). Na Baía de Guanabara, destaca-se, 
de acordo com a Tabela 4.6: 

 
TABELA 4.6. GERÊNCIA RESPONSÁVEL PELOS RST DO PORTO MARÍTIMO AO REDOR DA BAÍA DE 

GUANABARA.  

Baía de 
Guanabara 

Terminal Flexível de GNL Tanques ligados ao terminal de 
Duque de Caxias por oleoduto 

Gerência da Baía de 
Guanabara (“TEGUA”) 
da Petrobras 

Terminal Almirante 
Tamandaré Gerência da Baía de Guanabara (“TEGUA”) da Petrobras 

Terminal de Torguá Gerência da Baía de Guanabara (“GEGUA”) da Petrobras 

Terminal de Quattor ou 
Terminal Suzano Gerência da Baía de Guanabara (“GEGUA”) da Petrobras 

Fonte: PERS, 2013. 
 
A ausência de dados que levassem a índices de geração consistentes, voltados a 

estabelecer uma ordem de geração para esses resíduos no Estado, impossibilitou que sua 
geração fosse estimada. Destaca-se que, a dificuldade encontrada na busca desses dados 
deverá ser considerada (PERS, 2013). 
 
3.9.3 PROGRAMAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL LIGADOS À BAÍA DE GUANABARA 
 

3.9.3.1 PROGRAMA BAÍA SEM LIXO 
 
O Projeto Baía sem Lixo, a cargo da SEA em parceria com o Inea (Instituto 

Estadual do Meio Ambiente), visa a retenção de resíduos sólidos na foz de rios e canais 
e à coleta desse lixo flutuante no espelho da água da baía. O projeto atua em duas frentes: 
na instalação de estruturas feitas a partir de materiais reciclados, como garrafas PET, na 
foz de rios e canais, as chamadas ecobarreiras, com a finalidade de reter os resíduos 
sólidos e através da operação de embarcações especiais de coleta de lixo flutuante, os 
ecobarcos.  

 
Para reforçar o trabalho de coleta, a SEA contratou em 2014 dez embarcações que 

recolhem diariamente 1.5 tonelada de lixo flutuante das águas da Baía de Guanabara, 
dando-lhe destinação correta em ecopontos. O material que não pode ser reciclado é 
levado ao aterro sanitário mais próximo. Quatro ecopontos foram instalados para receber 
os resíduos recolhidos por essas embarcações (GRAEL, 2015).  
 

3.9.3.1.1 ECOBARREIRAS 
 

O objetivo deste programa é o de reduzir a poluição da Baía de Guanabara por 
resíduos sólidos flutuantes, através de sua remoção e reciclagem. Os trabalhos são 
desenvolvidos pelo INEA que usa estruturas compostas de materiais reciclados, como 
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garrafas PET, instaladas próximas à foz de rios, com a finalidade de reter os resíduos 
sólidos flutuantes.  

 
Até fevereiro de 2016, a Secretaria informou que trabalha na implantação de uma 

nova geração de 17 ecobarreiras nos rios que mais contribuem para a poluição da baía. 
Deste total, nove já estão em funcionamento no canal do Mangue, em Santo Cristo; nos 
canais da Rua Darcy Vargas, do Cunha, da Vila dos Pinheiros, Baixa do Sapateiro, Nova 
Holanda e Rio Ramos, no Complexo da Maré, no Rio Irajá, na Penha; e no Rio Meriti, 
em Duque de Caxias (SEA, 2016). 

 
A média de recolhimento de lixo nessas ecobarreiras, ainda segundo a secretaria, 

é de 230 toneladas por mês. As demais ecobarreiras, situadas nos rios Iguaçu/Sarapuí, 
Estrela, Imboassu (duas), Marimbondo, Brandoas, Bomba e Canal do Rio Maruí, têm 
previsão de instalação até julho deste ano (SEA, 2016). 

 
Os recursos para a instalação das ecobarreiras são oriundos de patrocínio, de 

compensações ambientais e de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC).  Em 2012, só 
a ecobarreira do Rio Bomba retirou 48 toneladas de material reciclável, 7 toneladas de 
resíduos orgânicos e 128 pneus. Além disto, o Projeto Ecobarreiras incentiva a geração 
de emprego e renda para a população que vive no entorno de rios, oferecendo treinamento 
especializado para moradores que queiram se tornar ecogaris, atuando na coleta e na 
separação dos resíduos que ficam retidos nessas estruturas flutuantes. Nas ecobarreiras 
são coletadas, em média, 370 toneladas de resíduos por mês e, aproximadamente, 10 
toneladas de resíduos recicláveis. Em 2015, já foram instaladas mais 9 ecobarreiras, 
algumas substituindo as antigas que tiveram problemas de capacitação (GRAEL, 2015). 
Figura 8.4 abaixo ilustra a situação atual da ecobarreira do Rio Irajá.  

 
FIGURA 8.4. ECOBARREIRA NO RIO IRAJÁ 

  
Fonte: Autor (2014). 

 
Resultados das amostragens do lixo flutuante junto às ecobarreiras feito por 

FRANZ (2011), realizadas nas campanhas entre julho de 2008 e março de 2009 estão 
apresentados na figura 8.5 abaixo. A figura mostra a composição do lixo flutuante (em 
porcentagens) encontrado nas campanhas para cada ecobarreira (FRANZ, 2011). 
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FIGURA 8.5. COMPOSIÇÃO DO LIXO FLUTUANTE (%) SEGUNDO O TOTAL ENCONTRADO EM CADA 

ECOBARREIRA.  

 
Fonte: Franz (2011) 

 
Plástico é o componente predominante, que corresponde a 66,4% do total de lixo 

flutuante variando entre 71,6% (Rio são João de Meriti) e 63,6% (Canal Arroio Fundo). 
Já o componente papel (9,8%) é o segundo mais representativo e embalagem cartonada, 
o terceiro (6,6%). Os componentes de metal, isopor, têxtil, fraldas e absorventes, por sua 
vez, apresentam porcentagens próximas, as quais variam entre 3,9% e 3,4% em relação 
ao total somado nas três ecobarreiras (FRANZ, 2011). 

 

3.9.3.1.2 ECOPONTOS 
 

Os Ecopontos consistem em unidades de recepção, separação, pesagem e 
prensagem de lixo para reciclagem. A concepção do projeto prevê a instalação de um 
ECOPONTO na margem do rio, associado a cada ECOBARREIRA. Os ECOPONTOS 
destinam-se também à compra de lixo reciclável separado por moradores das áreas de 
entorno, tornando-se um ponto de referência para esta atividade para toda a comunidade. 
Com este incentivo, a tendência da comunidade é reduzir o lançamento de lixo em locais 
inadequados e também proteger o ECOPONTO e suas instalações. Os ECOPONTOS 
terão cerca de 60m2 de área cercada e 10m2 de área coberta onde são armazenados os 
equipamentos; um pequeno escritório com WC instalado em um container. Os 
ECOPONTOS contam com equipamentos para a reciclagem, balança, equipamentos 
manuais, e materiais necessários para a proteção individual do pessoal envolvido (Projeto 
Rio Ecobarreira). 
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FIGURA 8.6 ECOPONTO RIO IRAJÁ.  

 
Fonte: KCI, 2014. 

3.9.3.1.3 ECOBARCOS 
 

Os Ecobarcos são embarcações que percorrem diariamente as áreas costeiras e do 
entorno das ilhas da baía da Guanabara, coletando lixo flutuante e sedimentado nas 
margens – áreas não atendidas pelos serviços de limpeza municipais, áreas de 
manguezais, etc. Os materiais recolhidos são transportados até os ECOPONTOS onde 
são separados e destinados à reciclagem. Até 2016, foram utilizados 10 ecobarcos com 
seus territórios denominados abaixo na Figura 8.7: 

 

FIGURA 8.7. TERRITÓRIO DOS ECOBARCOS. 

 

Fonte: Grael (2015) 
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A tabela abaixo indica os quantitativos de lixo coletado pelas embarcações no 
ano de 2014 e em seguida, Figura 9.13 ilustra em totalidade os ecobarcos, ecobarreiras e 

ecopontos do Programa Baia Sem Lixo. 
 

TABELA 4.7. LIXO COLETADO PELOS ECOBARCOS EM 2014. 
 

Resíduos 
Sólidos 
Flutuantes 
Retirados 
da BG 

Jan. Fev. Mar. Abr. Mai. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Total 

Reciclável 63 187 0 0 152 853 476 180 160 946 523 3540 
Não 
Reciclável 8514 9619 12971 7898 19037 20188 37004 101573 45391 35029 57308 354532 

Madeira 1399 4324 5354 3016 7541 4736 6097 12270 14803 8422 13375 81337 
Total mês 9976 14130 18325 10914 26730 25777 43577 114023 60354 44397 71206  
TOTAL 
GERAL 439409  

Fonte: Grael (2015) 
 

 

FIGURA 8.8. LOCAIS DOS RECURSOS UTILIZADOS NO PROGRAMA BAÍA SEM LIXO. 

 

Fonte: PSAM (2014) 
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3.9.3.2 PROGRAMA LIXÃO ZERO 
 
Em foco aos resíduos sólidos, a SEA, no apoio aos munícipios para a elaboração 

de seus Planos Municipais de Gestão Integrada, concebeu o Programa Pacto pelo 
Saneamento que apresenta o projeto LIXÃO ZERO, que possuía como meta prioritária a 
disposição final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos em aterros 
sanitários, encerramento de todos os lixões até 2014 e remediação de áreas remanescentes 
até 2016. Este Programa foi oficializado com a edição do Decreto Estadual 42.930/2011. 
O LIXÃO ZERO concentrou-se prioritariamente na formação de arranjos regionais e 
consórcios intermunicipais para resíduos sólidos, buscando escalas de sustentabilidade e 
introduzindo incentivos como a Compra do Lixo Tratado e o ICMS Verde. A Figura 8.9 
abaixo demonstra o evolução do Programa (PERS, 2013). 

 
 

FIGURA 8.9. EVOLUÇÃO DO PROGRAMA LIXÃO ZERO.  

 

Fonte: INEA, Pacto pelo Saneamento, 2014. 
  
 Como observado na Tabela 4.8, todas as cidades contidas na Bacia Hidrográfica 
da Baía de Guanabara em 2014 já estavam destinando seus resíduos sólidos para aterros 
sanitários, mostrando que o Programa Lixão Zero trouxe avanços para a região. 
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TABELA 4.8. SITUAÇÃO DO RESÍDUOS SÓLIDOS DOS MUNICÍPIOS NO ENTORNO DA BAÍA DE 
GUANABARA, DISPOSTOS EM ATERROS SANITÁRIOS. 

 

MUNICÍPIO ATERRO SANITÁRIO UTILIZADO GERAÇÃO DE RSU 
(t/dia) 

% 
ESTADO 

MUNICÍPIOS DESTINANDO PARA ATERRO EM 2010 

Nova Iguaçu NOVA IGUAÇU 921,45 5,43 

Mesquita NOVA IGUAÇU 154,91 0,91 

MUNICÍPIOS DESTINANDO PARA ATERRO EM 2011 

Rio de Janeiro** SEROPÉDICA 3.000,00 17,68 

Itaboraí ITABORAÍ 165,87 0,98 

Niterói** ITABORAÍ 130,00 0,77 

Nilópolis* NOVA IGUAÇU 124,37 0,73 

MUNICÍPIOS DESTINANDO PARA ATERRO EM 2012 

Niterói 
SÃO GONÇALO / 20% MORRO 

DO CÉU (Resíduos de 
varricação) 

347,81 2,05 

Cachoeiras de Macacu ITABORAÍ 32,86 0,19 

Tanguá ITABORAÍ 17,28 0,10 

Guapimirim ITABORAÍ 34,82 0,21 

Duque de Caxias SEROPÉDICA 1005,52 5,93 

Rio de Janeiro SEROPÉDICA 5406,19 31,86 

São João de Meriti** NOVA IGUAÇU 389,87 2,30 

Belford Roxo BELFORD ROXO 525,65 3,10 

São Gonçalo SÃO GONÇALO 1108,89 6,53 

MUNICÍPIOS DESTINANDO PARA ATERRO EM 2013 

Rio Bonito ITABORAÍ 106,67 0,63 

MUNICÍPIOS DESTINANDO PARA ATERRO EM 2014 

Magé 
MAGÉ (vazadouro em 

recuperação com operação 
concomitante – Bongaba) 

174,34 1,03 

 
Fonte: INEA, Pacto pelo Saneamento, 2014. 

3.9.3.3 PROGRAMA ENSEADA LIMPA (NITERÓI)  
 
A Prefeitura Municipal de Niterói desenvolve, com o apoio da empresa Águas de 

Niterói e a participação de vários órgãos municipais, o Programa Enseada Limpa, que 
visa reduzir os índices de poluição e a presença do lixo naquela aprazível parte da orla 
niteroiense. A Enseada de Jurujuba é o berço da vela no país e uma das mais tradicionais 
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para os esportes náuticos no Brasil, além de ser um importante polo de lazer/gastronomia 
e uma das maiores atrações turísticas da cidade. O programa se iniciou em 2013 e já 
investiu mais de R$ 22.400.000 em obras de melhoria da rede de saneamento na bacia da 
Enseada e em programas ambientais com foco na questão do lixo. A meta é recuperar a 
balneabilidade da Enseada de Jurujuba, que poderá se tornar a primeira parte da Baía de 
Guanabara a ser declarada despoluída (GRAEL, 2015). 
 

3.9.3.4 PACTO DE RECICLAGEM 
 
Vários programas e incentivos voltados para a coleta seletiva e reciclagem em 

desenvolvimento pela SEA e pelo INEA em parceria com os municípios e consórcios, 
compõem o chamado Pacto da Reciclagem, visando à redução da quantidade de resíduos 
encaminhada aos aterros sanitários, à maximização das oportunidades de geração de 
trabalho e renda, à inovação e às tecnologias associadas à cadeia da reciclagem. Trata-se 
não somente de obrigação legal, mas de oportunidade para com a redução do consumo de 
matérias primas e maximização do aproveitamento dos resíduos. 
 

3.9.3.5 PROGRAMA DE LOGÍSTICA REVERSA 
 
A política de Logística Reversa está para ser adotada no Estado do Rio de Janeiro 

para implementar e incrementar medidas que auxiliem no retorno dos materiais ao setor 
da reciclagem; e está fundamentada no envolvimento dos atores que integram a cadeia do 
ciclo de vida dos produtos, em todos os níveis possíveis de ação, dentro do conceito da 
responsabilidade compartilhada e do princípio poluidor-pagador e protetor-recebedor, de 
acordo à Lei Federal 12.305/2010. 

 
Considerando os diferentes produtos e fluxos de resíduos, bem como o estágio 

diferenciado de implementação dos sistemas de logística reversa em cada um destes 
fluxos, tanto em escala nacional quanto na estadual, entende-se que o Estado tem papel 
relevante em fazer avançar a implementação de sistemas adequados que conduzam: a) à 
minimização dos resíduos dispostos nos aterros sanitários; b) à maximização da 
reciclagem; c) ao desenvolvimento das atividades das diferentes cadeias produtivas da 
reciclagem com foco na geração de trabalho e renda; d) à desoneração dessas cadeias 
produtivas da reciclagem, incentivando a inovação tecnológica e a atração de empresas; 
e e) ao aprimoramento de sistemas de fiscalização e controle dos resultados dos fluxos de 
logística reversa. 

 
Por seu turno, fabricantes, importadores e distribuidores tem a obrigação legal de 

implementar e financiar os sistemas de logística reversa para seus respectivos fluxos de 
produtos na proporção de sua colocação no mercado. Os sistemas dos fluxos 
independentes do sistema público poderão utilizar as mais variadas formas e tecnologias, 
envolvendo as redes de distribuição para retorno, como já avançado no caso das 
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embalagens de agrotóxicos, dos óleos lubrificantes e de suas embalagens. Nesse sentido, 
trata-se também, em cada produto ou fluxo, de avançar em metas quantitativas e em metas 
de abrangência, ou seja, ampliando o alcance territorial dos sistemas de logística reversa 
no Estado (Quadro 9.2 1), incorporando paulatinamente todos os municípios e utilizando, 
preferencialmente e sempre que possível, a regionalização, os consórcios públicos e os 
arranjos regionais em implantação como apoio. 

 
Para os fluxos associados ao retorno das embalagens em geral (vidros, 

papel/papelão, plásticos, etc.) os sistemas estão diretamente conectados e dependentes 
dos sistemas municipais de coleta seletiva e das atividades das organizações de catadores, 
que deverão ser remunerados pelas atividades de retirada, triagem e beneficiamento dessa 
fração seca dos RSU que será encaminhada para reciclagem. 
 

3.9.3.6 PROGRAMA CATADORES E CATADORAS EM REDES SOLIDÁRIAS 
 
O Programa Catadores e Catadores em Redes Solidárias é fruto de um convênio 

firmado entre a SEA e o Governo Federal no Rio+20, em junho de 2012. A iniciativa vem 
se somar às demais ações do Governo do Estado no cumprimento da Lei Nacional de 
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 02/08/2010). Este programa tem como objetivo 
principal implementar a capacitação de catadores e catadoras buscando a valorização e a 
inclusão dos catadores de materiais recicláveis através do incentivo ao seu protagonismo 
e emancipação. 
 

3.9.3.7 PROGRAMA COLETA SELETIVA SOLIDÁRIA (PCSS) DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 
O Programa Coleta Seletiva Solidária (PCSS) do Estado do Rio de Janeiro é uma 

iniciativa da SEA, do INEA e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 
Inserido no Pacto pelo Saneamento (Decreto 42.930/11), possui como objetivos, na 
vertente resíduos sólidos, a erradicação dos lixões até 2014 e a remediação destes até 
2016. O Pacto pelo Saneamento está em consonância com a Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (Lei Federal n° 12.305/10) e com a Lei Nacional de Saneamento Básico (Lei 
Federal n° 11.445/07), que definem a coleta seletiva como um instrumento fundamental 
para o manejo adequado dos resíduos sólidos urbanos. 

Os objetivos do PCSS são:  
• Assessorar os municípios fluminenses na implantação dos programas municipais 

de coleta seletiva solidária em seu território;  
• Assessorar na implantação da coleta seletiva solidária nas 120 escolas estaduais 

incluídas no Programa Agenda 21 Escolar;  
• Acompanhar a coleta seletiva implantada nos órgãos públicos estaduais e a 

continuidade no cadastramento de cooperativas do estado do Rio de Janeiro;  
• Promover a capacitação de catadores em temas relacionados ao seu cotidiano;  
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• Produzir e articular seminários mensais com temas relativos aos projetos 
ambientais do Estado;  

• Prestar assessoria jurídica para formalização dos grupos de catadores em atenção 
às demandas da categoria apresentadas nos grupos de trabalho de catadores 
realizados em 2008. 

 

3.10 METAIS E SEDIMENTOS 
 
Os metais são elementos que ocorrem naturalmente no meio ambiente e são 

conduzidos para águas costeiras espontaneamente por rios e correntes d’água devido à 
forças erosivas. Os metais acumulam no sedimento. Quantidades não naturais de metais 
também são introduzidas no ambiente por várias atividades humanas, incluindo a queima 
de combustíveis fósseis, processos indústriais e transportes, esgotos e lançamentos de 
efluentes industriais. Muitos metais são tóxicos, incluindo alumínio, arsênio, berílio, 
bismuto, cádmio, chumbo, cromo, cobalto, cobre, ferro, manganês, mercúrio, níquel, 
selênio, estrôncio, tálio, estanho, titânio e zinco. Diferentemente de outras substâncias 
tóxicas, os metais não são degradáveis e portanto são indestrutíveis no meio ambiente. 
Alguns metais, como o cromo e ferro são importantes nutrientes para os seres humanos, 
porém, dependendo da dose, estes podem apresentar sérios riscos à saúde, com impactos 
adversos no sistema nervoso e danos aos rins, mutações genêticas e indução de tumores 
(MASTERS, 1997). 

 
Resíduos sólidos urbanos também constituem uma importante fonte 

antropogênica de metais para o meio amiente. ROUSSEAUX et al. (1998) descreveu que 
os plásticos são fontes de cádmio e níquel; chumbo e ferro são consideravelmente 
encontrados em metais ferrosos; emborrachados representam grande fonte de zinco; e as 
baterias contribuem para propagação de mercúrio, cádmio, zinco e níquel no lixo urbano. 
Os lixos que não passam por um processo de segregação podem possuir maiores 
concentrações de metais do que os lixos que passam por prévia coleta seletiva e os 
matériais orgânicos são separados dos outros componentes (SISINNO, 2002).  

 
O chorume produzido na decomposição da matéria orgânica dos resíduos sólidos 

pode conter muitos metais em diversas concentrações. De acordo com o manual de Águas 
Subterrâneas e Sistemas de Tratamento de Infiltrações de 1995 produzido pela EPA 
(Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos), os metais que ocorrem com mais 
frequência em locais de disposição de lixo são o arsênio, cromo, cádmio, cobre, chumbo, 
níquel, ferro e zinco (SISINNO, 2012). 

 
Além dos metais provenientes dos resíduos sólidos urbanos, os metais de fontes 

industrias também podem atingir as águas subterrâneas através de infiltrações no solo ou 
podem se propagar na superfície através do escoamento de águas pluviais. Os metais estão 
presentes em vários processos produtivos e são comumente encontrados em resíduos 
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industriais, principalmente nos setores de galvanoplastia, metalmecânica, fabricação de 
tintas e produção de pigmentos inorgânicos (SISINNO, 2012). Deposição atmosférica, 
carreamento de águas das áreas agrícolas e lançamentos de esgoto também são fontes de 
metais nos corpos d’água (BAPTISTA NETO, 2013). 

 
Estuários como a Baía de Guanabara geralmente se comportam como reservas 

eficientes de poluentes veiculados por rios e correntes oceânicas pelas condições 
hidrodinâmicas desses ecossistemas permitirem longos tempos de residência de materiais 
recebidos. (KEHRIG et al., 2003). Portanto, sedimentos estuarinos e de lagoas costeiras 
são registros únicos do histórico ambiental da bacia hidrográfica em geral, fornecendo 
evidências detalhadas sobre as mudanças na dinâmica das sub-bacias drenantes causadas 
pelas atividades humanas, associadas à crescente poluição (BAPTISTA NETO, 2013). 
Sedimentos costeiros retêm os materiais transportados do continente para o ambiente 
marinho, incluindo metais pesados. Metais de origem antropogênica são encontrados 
constantemente nos sedimentos aquáticos porque os metais tendem a adsorver nos sólidos 
suspensos que, por sua vez, sedimentam e se depositam no fundo dos corpos hídricos 
(PETROBRAS, 2012).  

 
Existem vários mecanisnos nos quais a retenção metal/sedimento ocorre, mas 

geralmente os metais se adsorvem aos sediments finos (silte e argila) que caracterizam 
vários ambientes costeiros. Uma vez anexados aos sedimentos, os metais mostram grande 
propensão de persistirem (BAPTISTA NETO, 2013). É a intensidade da associação 
metal/sedimento que regula a liberação ou retenção, e consequentemente a 
biodisponibilidade dos metais nos ambientes aquáticos (COELHO, 2007; PETROBRAS, 
2012). Retidos nos sedimentos de fundo, dependendo dos distúrbios físicos, ressuspensão 
dos sedimentos, e/ou condições biogeoquímicas da interface entre a água e o sedimento, 
através de processo microbiológicos e físico químicos, os metais adsorvidos podem ser 
reciclados para a coluna de água. Por causa dessa interação dinâmica, sedimentos 
poluídos com metal podem contribuir para a contaminação das águas mesmo após 
grandes períodos de tempo (ZHU et al. 2010). 

 
Ressuspensão é um impacto imediato para a remobilização dos metais nos 

sedimentos porque além dos movimentos advectivos dos metais dissolvidos na água, 
também envolve movimentos de partículas sólidas com concentrações de metais, que em 
um curto período podem se expor à diferentes condições físico químicas resultando em 
solubilização dos metais (PETROBRAS, 2012). Uma vez remobilizados para a coluna de 
água, se os metais não forem rapidamente readsorvidos ou depositados no fundo, eles 
podem degradar a qualidade da água e estarem disponíveis para entrar em contato com a 
biota, então, perpetuando na cadeia alimentar. (JOHN & LEVENTHAL, 1995).  

 
Portanto, a análise dos sedimentos em ambientes estuarinos é extremamente 

importante para entender a dinâmica da contaminação por metais nos corpos d’água. E 
entender a dinâmica da deposição de metais é importante pois os metais de interesse 
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ambiental são parâmetros críticos nos estudos de qualidade da água em corpos aquáticos 
receptores de resíduos e efluentes industriais e urbanos. A análise de perfis verticais de 
concentração de metais na coluna sedimentar têm sido amplamente utilizada para 
entender as mudanças ambientais nas áreas drenantes à corpos aquáticos. Análise dos 
perfis permite entender a deposição da matéria particulada que cria repositórios que 
provêm informação histórica sobre a tendência do aporte de substâncias nos sistemas 
aquáticos, especialmente relacionadas ao fluxo de poluentes antropogênicos (BAPTISTA 
NETO, 2013). 

 
Em relação à toxicidade, não existem valores que fielmente prevejam a toxicidade 

do sedimento e, atualmente, os cientistas se baseiam em faixas de concentrações no 
sedimento que correspondem à ausência de toxicidade aguda. A estimativa da toxicidade 
dos sedimentos é complexa porque é difícil prever a estabilidade da associação 
metal/sedimento e avaliar os parâmetros de partição para prever a biodisponibilidade. É 
importante reiterar que a avaliação de metais nos sedimentos deve sempre incorporar 
considerações químicas, físicas e biológicas do meio analisado, porque existem diversos 
fatores que influenciam na remobilização de metais Além disso, existe uma falta de 
estudos que definam a relação entre as concentrações nos sedimentos, na coluna de água 
e a concentração nos tecidos animais. Apesar de poucos estudos na área, é possível 
afirmar que a probabilidade da toxicidade dos sedimentos aumenta à medida que a 
concentração dos químicos aumenta (GIPME/IOC-UNER-IMO, 2000). 

 
3.10.1 METAIS NA BAÍA DE GUANABARA 
 

Um dos estudos encontrados na literatura que analisou a distribuição espacial de 
metais pesados na Baía de Guanabara como um todo foi conduzido por Baptista Neto et 
al. (2006). Nesse estudo, 92 amostras de sedimentos superficiais foram coletados para 
analisar as concentrações de zinco, níquel, cromo, chumbo e cobre. Os locais de 
amostragem se encontram na Figura 3.1, que também mostra a distribuição orgânica e os 
tamanhos de partícula dos sedimentos na Baía de Guanabara, parâmetros importantes para 
avaliar a associação metal/sedimento. 
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FIGURA 9.1. CARACTERIZAÇÃO DOS SEDIMENTOS DA BAÍA DE GUANABARA.  
DISTRIBUIÇÃO DO TAMANHO DAS PARTÍCULAS DO SEDIMENTO. B) DISTRIBUIÇÃO DA MATÉRIA ORGÂNICA. 

 

 
 

Fonte: BAPTISTA NETO et al., (2006). 
 
Como observado na Figura 9.2, as maiores concentrações dos metais analisados 

foram observadas nos sedimentos lodosos da região noroeste da Baía, próximo às 
desembocaduras dos rios mais poluídos e de uma grande refinaria, a REDUC. O fato das 
maiores concentrações terem sido encontradas nos sedimentos lodosos concorda com 
outros estudos que prevêem a alta afinidade dos metais pelos sedimentos finos e 
organicamente ricos. Concentrações anômalas também foram encontradas nas áreas 
adjacentes ao porto do Rio de Janeiro. As concentrações de metais pesados nos 
sedimentos é menor na parte nordeste da Baía, possivelmente devido aos rios intactos e 
os manguezais preservados. O sul da Baía de Guanabara também mostrou níveis baixos 
de metais, possivelmente por causa da prevalência de sedimentos arenosos e domínio de 
processos das correntes oceânicas (BAPTISTA NETO et al., 2006). 
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FIGURA 9.2 A DISTRIBUIÇÃO DE ZN, CU, PB, CR E NI (PPM) NA FRAÇÃO DE SEDIMENTOS SUPERFICIAIS 
< 63 ΜM DA BAÍA DE GUANABARA. 

 

 
 

Fonte: BAPTISTA NETO et al., 2006. 
 

Os esquemas da Figura 9.2 mostram um padrão regional consistente de 
distribuição de metais com uma forte correlação com o tamanho das partículas e com o 
conteúdo de carbono orgânico nos sedimentos. As menores concentrações de metal 
pesado foram observadas no sul da Baía de Guanabara, perto da entrada, e as maiores na 
parte noroeste, que possui grande presença de sedimentos orgânicos lodosos. Além do 
tamanho das partículas e da matéria orgânica no sedimento, a proximidade às fontes de 
contaminação desempenha também um papel importante na distribuição de metais na 
Baía de Guanabara. Confirmando esta informação, para ilustrar, tem-se que as 
concentrações na parte noroeste são maiores que na parte nordeste, mesmo ambas as áreas 
sendo caracterizadas por sedimentos com mesmo teor carbono orgânico e tamanhos de 
partículas. A discrepância entre as concentrações de metais nessas duas regiões é o fato 
da região noroeste receber um grande aporte de rios mais poluídos e hospedar maior 
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número de indústrias, tais como a refinaria REDUC. Outros dois hot spots de metais 
pesados foram notados na região do porto do Rio de Janeiro e na enseada de Jurujuba em 
Niterói (BAPTISTA et al., 2006). 

 
  Em relação ao chumbo, outro hot spot foi notado na área central da Baía, o que 

pode ser explicado pela presença de um terminal de petróleo e a afinidade do Pb à as 
atividades petrolíferas. As maiores concentrações de chumbo foram evidenciados no 
porto do Rio de Janeiro e as menores no canal principal da Baía, 193 ppm e 2 ppm, 
respectivamente. Esses valores são preocupantes especialmente porque o chumbo não 
possui nenhuma função biológica conhecida e é extremamente prejudicial para as 
comunidades biológicas. Cerca de 95% das emissões de Pb estão associadas a atividades 
antropogênicas (BAPTISTA et al., 2006). 

 
O zinco mostrou uma ampla oscilação variando de 5 ppm, na entrada da Baía, a 

755 ppm nos sedimentos lodosos da região noroeste. Essa concentração é 12,9 vezes 
maior que as pré-antropogênicas concentrações de base estimadas para outros cores 
coletados em outras áreas da Baía. Mesmo o Zn sendo um importante elemento para a 
vida, as razões para extrema concentrações podem estar relacionadas à poluição por 
esgotos (BAPTISTA et al., 2006). 

 
Concentrações de cobre variaram entre 2 ppm nos sedimentos arenosos e 88 ppm 

nos sedimentos lodosos. O cobre é também importante para os processos biológicos e 
concentrações altas estão relacionadas ao esgoto. Estudos também dizem que o cobre 
possui alta afinidade com substâncias húmicas, que representam o importante 
componente da matéria orgânica nos sedimentos recentes.  

 
O cromo variou de 2 ppm na areia até 413 ppm na desembocadura do rio Iguaçu, 

um dos rios mais poluídos. Este rio drena uma área muito urbanizada e as fontes de Cr 
podem estar associadas ao carreamento de partes de automóveis, motores, rodas, e óleo. 
O cromo também foi encontrado em quantidades consideráveis perto dos estaleiros. Já 
para o níquel não observaram-se concentrações substanciais na Baía de Guanabara e sua 
concentração variou de 1 a 35 ppm (BAPTISTA et al., 2006). 

 
BAPTISTA NETO et al. (2013) examinou o histórico do fluxo de metais na Baía 

de Guanabara utilizando datação radiométrica pelo método 210Pb em uma coluna de 
sedimento de 180 cm de profundidade coletada na área nordesta da Baía de Guanabara 
perto do sistema de manguezais da APA de Guapimirim. A razão da seleção dessa area 
para estudo foi o fato de que a sub-bacia que deságua nessa região irá receber o grande 
complexo petroquímico COMPERJ, que possivelmente vai intensificar o aporte de 
sedimentos e metais pesados na área de estudo. Com o estudo foi possível determinar que 
a área não está atualmente sendo disturbada por intensas atividades humanas, e portanto 
é importante ter o histórico de contaminação por metais para avaliar os futuros impactos 
da inevitável urbanização da parte nordeste da Baía de Guanabara. 
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Os valores estimados para o fluxo de zinco, níquel, cromo, cobre e chumbo para 

o sedimento para os anos 1900, 1950 e 1957 estão na Tabela 4.3. Os perfis do fluxo de 
metal para a coluna sedimentar analisada ao longo do tempo podem ser observados na 
Figura 4.4. 

 
TABELA 5.1. FLUXOS DOS METAIS PARA A COLUNA SEDIMENTAR COLETADA NA 

PARTE NORDESTE DA BAÍA DE GUANABARA. 
 

  
Zn (g m-2 ano -

1) 
Ni (g m-2 ano -

1) 
Cr (g m-2 ano -

1) 
Cu (g m-2 ano -

1) 
Pb (g m-2 ano -

1) 
1997 670,0 318,2 318,2 142,7 2629,7 
1950 366,4 232,0 201,5 55,0 189,3 
1900 275,1 242,1 187,1 77,0 209,1 

 
Fonte: BAPTISTA NETO et al. (2013) 

 
Com os dados da Tabela 4.3 e Figura 4.2 observam-se que as concentrações de 

metais pesados começaram a aumentar por volta de 1950. Esse período está associado 
com o aumento do desflorestamento seguido de urbanização na sub-bacia em 
consideração. Os fluxos mais altos de metais são observados na camadas superiores da 
coluna sedimentar refletindo à uma tendência no aumento de aporte de metais. Aumento 
na concentração de zinco está potencialmente relacionada à queima de combustíveis 
fósseis. O cobre é gerado pela queima de combusíveis fósseis, efluentes industriais, 
agricultura, mineração, águas residuais e esgoto não tratado. O chumbo possivelmente 
aumentou seu fluxo por causa dos veículos que empregaram gasolina contendo chumbo 
como aditivo antidetonante. Níquel e cromo também estão associados aos resíduos 
urbanos e industriais. A ponte Rio-Niterói também é possivelmente um facilitador da 
subsequente transferência de metais para as águas da Baía (BAPTISTA NETO et al., 
2013). 

 
A região nordeste foi considerada uma área não tanto impactada, porém os 

resultados preliminares do estudo destacaram uma progressiva degradação ambiental da 
Baía de Guanabara. Se uma área supostamente não impactada já mostra sinais de 
degradação é possível assumir que outras áreas da Baía de Guanabara podem mostram 
maiores degradações. Contudo, como a Baía de Guanabara é uma baía heterogênea, é 
necessário avaliar os sedimentos de outras regiões (BAPTISTA NETO et al., 2013). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



130 
 

FIGURA 9.3 OS PERFIS DE CONCENTRAÇÃO AO LONGO DO TEMPO DE NI, CR, PB, CU E ZN (G M-2 ANO -
1) NA COLUNA SEDIMENTAR COLETADA NA REGIÃO NORTE DA BAÍA DE GUANABARA, PRÓXIMO À APA DE 

GUAPIMIRIM.  

 
Fonte: BAPTISTA NETO et al. (2013). 

 
PEREIRA & KUCH (2005) observaram concentrações elevadas de metal no lodo 

de duas estações de tratamento de esgoto no Rio de Janeiro: uma em uma região rural e a 
outra na área urbana. Através da concentração encontrada pelo estudo observou-se que o 
lodo dessas ETEs não atendiam aos padrões brasileiros para poderem ser usadas para 
propósitos agrícolas. Este estudo também evidenciou que lançamentos de esgotos não 
tratados diretamente nos rios também podem ser fontes de metais pesados para os corpos 
d’água, como mercúrio, cobre e zinco. 

 
As maiores fontes de sedimentos para a Baía de Guanabra são os rios, 

principalmente aqueles que tiveram seus cursos alterados. Muitos estudos destacam as 
emissões antropogênicas de metais para a Baía de Guanabara e a acumulação desses 
componentes nos sedimentos (PETROBRAS, 2012). Na região noroeste e oeste da Baía, 
a entrada de sedimentos continentais é substancial e área é intensamente influenciada por 
atividades antropogênicas, tais como lançamento de esgotos, canalização de rios, 
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indústrias e desmatamento para cultivo agrícola e assentamento residencial (SOARES-
GOMES et al., 2016). 

 
De acordo com os estudos, a parte noroeste da Baía e as áreas portuárias são as 

áreas mais expostas ao metais pesados devido aos efluentes urbanos e industriais. Os rios 
da seção noroeste da Baía, como o Iguaçu, Sarapuí, Irajá e São João de Meriti têm águas 
muito eutróficas que facilitam a acumulação de metais no sedimentos sob condições 
anaeróbicas (PETROBRAS, 2012). As concentrações de metais pesados na porção 
noroeste são as mais elevadas, perto das desembocaduras desses quatro rios, decrescendo 
em direção à porção central e da entrada da Baía. Nos rios do oeste da Baía foram 
encontrados picos de concentração de mercúrio, cromo, cobre (como pode ser visto na 
Figura 4.5) e níquel, enquanto as concentrações de outros metais como ferro, manganês, 
cádmio e zinco estão mais uniformemente distribuídas (COELHO, 2007). 

 
FIGURA 9.4 MERCÚRIO, CROMO E COBRE NA FRAÇÃO FINA DOS SEDIMENTOS SUPERFICIAIS DA BAÍA 

DE GUANABARA – 1997 

 
Fonte: COELHO, 2007 

 

Apesar de concentrações de mercúrio não terem sido extensivamente analisadas 
na Baía de Guanabara, estudos existentes mostram que os níveis naturais de mercúrio na 
área são da ordem de 0.1 mg/kg. Como pode ser observado na Figura 9.3 e 9.4, altas 
concentrações de mercúrio, muito maiores que a natural, são obsevadas no rio São João 
de Meriti e seu tributário rio Acari (COELHO, 2007; PETROBRAS, 2012). Pela Figura 
9.4 é possível notar que estes rios transportam sedimentos contaminados com mercúrio 
para Baía e esses sedimentos se depositam na desembocadura do rio Meriti. O rio Meriti 
é uma potencial fonte de mercúrio para a Baía e isso pode ser possivelmente explicado 
pelos lançamentos industriais, principalmente da Companhia Eletroquímica 
Panamericana (COELHO, 2007). O principal caso de contaminação antropogênica por 
mercúrio é registrado no estuário do rio São João de Meriti e nas outras áreas da Baía esse 
elemento não se encontra em grandes concentrações, exceto em lugares próximos das 
fontes, uma vez que é muito difícil para o Hg se espalhar (COELHO, 2007; 
PETROBRAS, 2012). 
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FIGURA 9.5 DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DE MERCÚRIO NOS SEDIMENTOS DA BAÍA DE GUANABARA 

CONSIDERANDO INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS DESDE 2008.  

 
Fonte: PETROBRAS, 2012. 

Como observado na Figura 9.5, as mais elevadas concentrações de cromo são 
observadas nos rios Sarapuí e Iguaçú, potencialmente por causa dos efluentes da Bayer e 
REDUC. Já as maiores concentrações de cobre são observadas no rio Inhomirim, um 
tributário do rio Estrela. Porém, para o cobre, concentrações relevates de cobre também 
foram observadas em vários rios que descarregam no noroeste da Baía de Guanabara 
(COELHO, 2007). Como o mercúrio, o cobre tem seu histórico de contaminação na Baía 
bem definido, especialmente pela grande contribuição do rio Estrela. As áreas portuárias 
são fontes pontuais de cobre e como destacado por BAPTISTA NETO et al. (2005), as 
concentraçõs de cobre e zinco foram observadas nas áreas circundantes do porto de 
Niterói. Os estudos revelam que extremas concentrações de metais observadas na Baía de 
Guanabara estão completamente relacionadas às fontes pontuais, tais como indústrias ou 
rios contaminados (PETROBRAS, 2012). 

 
Considerando concentrações de base, FARIA & SANCHEZ (2001) reportaram 

que os dados de concentração para Cu, Pb e Zn mostraram que a Área de Proteção 
Ambiental de Guapimirim não está contaminada. Por outro lado, os dados de BAPTISTA 
NETO et al. (2006) mostraram que as áreas que circulam o porto do Rio de Janeiro estão 
moderadamente contaminadas e em algumas regiões o nível de contaminação é 
enquadrado como extremo (PETROBRAS, 2012). Confirmando outros estudos, 
OLIVEIRA (2009) concluiu que a Baía de Guanabara recebe significante aporte de metais 
pesados, particularmente Cr e Cu, e a razão para o grande aumento no aporte é 
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consequência da forte relação com o progresso da região, incluindo desenvolvimento 
industrial, crescimento populacional e urbanização. É comum consenso que a parte 
noroeste da Baía apresenta maiores concentrações de sedimentos contaminados com 
metais (OLIVEIRA, 2009). 

 
Um monitoramento de metais conduzido pela FEEMA em 1997 mostrou as 

concentrações gerais na Baía de Guanabara para cobre, zinco, chumbo, cádmio, cromo e 
mercúrio. Os valores resultantes podem ser vistos na Tabela 4.7, que também mostra uma 
comparação com os valores para a Baía de Todos os Santos, em Salvador, e os valores de 
referência da GESAMP (Group of Experts in Scientific Aspects of Marine Pollution) e da 
Diretiva Canadense é possível ver que as concentrações para a Baía de Guanabara 
excedem esses valores e são alarmantes. Comparando exclusivamente com a Diretiva 
Canadense é possível ver que as concentrações na Baía de Guanabara para todos os metais 
analisados excedem o TEL (Threshold Effect Level) que é um valor que se excedido já é 
um indicativo que efeitos adversos, principalmente para a toxicidade da biota, podem ser 
esperados (COELHO, 2007). 

 
TABELA 5.2 DADOS COMPARATIVOS PARA OS METAIS PESADOS. FRAÇÃO 

ANTROPOGÊNICA TOTAL NA BAÍA DE GUANABARA E BAÍA DE TODOS OS SANTOS 
COMPARADOS AOS VALORES DE REFERÊNCIA DA GESAMP (1974) E DA DIRETIVA 

CANADENSE (ATUALIZADA EM 2002). 
 

Metais Pesados 
Fração 

Antropogênica 
Total (μg/g) 

Baía de Todos os 
Santos                              

HYDROS/CH2MHill - 
1999 

Baía de Guanabara                        
FEEMA - 1997 

Valor 
referência 
GESAMP  

(μg/g) 

Diretiva 
Canadense  
(μg/g) 

Máximo Faixa média Máximo Faixa média TEL PEL 
Cobre 96 39-64 1500 200-538 26 18,7 108 
Zinco 118 83-101 650 83-188 20 124 271 
Chumbo 148 35-63 130 40-80 20 30,2 112 
Cádmio 3.4 <0,5 5  1-3 0.4 0,7 4.2 
Cromo 72 68-70 330 23-64 100 52,3 160 
Mercúrio 0,42 0,05-0,06 2 0,2-0,35 0,1 0,13 0,7 

 
Fonte: Coelho, 2007 

 
A taxa de precipitação é um parâmetro importante para a avaliação geoquímica 

da Baía de Guanabara. O estudo de FONSECA et al. (2013) concluiu que as 
concentrações de metais como Pb, Cr e Ni na coluna d’água e nos sedimentos crescem 
durante os períodos chuvosos. O fato das concentrações de metal nas águas serem maiores 
durante as épocas chuvosas evidenciam o papel das bacias drenantes para a degradação 
da Baía, uma vez que uma carga relevante de metais chegam às suas águas após 
escoamento de águas fluviais de diferentes áreas da Bacia Hidrográfica (FONSECA et al. 
2013).  
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Como pode ser observado na Figura 4.8, a parte norte do Rio de Janeiro possui 
grande concentração de favelas e indústrias. As indústrias consistem um grande problema 
e são responsáveis por parte da poluição. Muitas indústrias lançam seus influentes em rios 
da sub-bacia do Canal do Cunha. Os rios tributários da bacia do Canal do Cunha 
apresentam altos níveis de metais pesados no geral quando comparados com as outras 
sub-bacias drenantes da Baía de Guanabara, e esse aspecto é validado pela intensa 
urbanização e as indústrias na região (BORGES et al., 2014). 

 
FIGURA 9.6 OCUPAÇÃO URBANA NA SUB-BACIA DO CANAL DO CUNHA.

 
Fonte: BORGES et al. (2014) 

 
BORGES et al. (2014) avaliaram a contaminação por metais pesados (Pb, Cu, Cd, 

Zn e Ni) no Canal do Cunha e na parte oeste da Baía concluindo trambém que as 
concentrações de metais nas águas, tais como Pb, Cu e Cd, aumentam nos períodos 
chuvosos, reforçando o escoamento pluvial como importante contribuinte desses 
poluentes. O zinco mostrou-se em maior concentração na maior parte dos pontos de 
amostragem durante os períodos secos, o que pode ser explicado pela afinidade deste 
metal pela matéria orgânica ocasionando a associação com os sedimentos. Em relação ao 
Ni nenhum padrão foi observado e em alguns pontos sua concentração se manteve a 
mesma ou aumentou. A concentração dos cinco metais também foi avaliada na coluna 
sedimentar, concluindo que a concentração nos sedimentos é substancialmente maior nos 
sedimentos do que na coluna d’água, o que pode ser explicado pela alta carga orgânica 
recebida pela bacia do Canal do Cunha e a porção noroeste da Baía de Guanabara. Como 
esperado, a elevada carga orgânica junto das partículas finas sedimentares promovem a 
adsorção dos metais preferencialmente nos sedimentos do que sua solubilização na coluna 
d’água (BORGES et al., 2014). 
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Um aspecto importante observado para a Baía de Guanabara é atuação dos 
maguezais como aprisionadores de contaminantes, como os metais. Muitos estudos 
indicam que os sedimentos anóxicos, de partículas finas, ricos em matéria orgânica dos 
manguezais são muito seletivos aos metais, portanto reduzindo os potenciais efeitos 
deletérios devido a uma grande aderência dos metais aos sedimentos gerando baixa 
biodisponibilidade e contato com a biota. Portanto é importante preservar os mangues, 
evitando dragagens e redução da vegetação ripária que promovem a remobilização 
facilitando o fluxo dos sedimentos aprisionados para os corpos de água adjacentes 
(MACHADO et al., 2002a).  

 
Para ilustrar a importância dos manguezais da parte noroeste da Baía de 

Guanabara tem-se o estudo conduzido por MACHADO et al. (2002b). O estudo foi 
realizado na região próxima ao aterro de Jardim Gramacho, construído em 1978 e que 
tem uma área de 1,3 km2, hoje desativado mas que costumava receber grande parte dos 
resíduos da região metropolitana, cerca de 5.000 tons/ dia-1 de resíduos sólidos. Junto das 
lagoas de estabilização do aterro, que mostraram consideráveis concentrações de Hg, Zn 
e Cu, o rio Estrela também foi identificado como uma fonte pontual de cobre afetando a 
area. Nessa região, entre o aterro e as águas da Baía existem manguezais perto do Rio 
Iguaçu e o estudo evidenciou que o sedimentos desses ecossistemas capturavam os metais 
provenientes do aterro, dos rios contaminados e do escoamento de águas pluviaias. 
Funcionando assim, o manguezal previne os metais de atingirem as águas adjacentes da 
Baía de Guanabara (MACHADO et al., 2002b). 

 
Um dos maiores problemas associados com os metais nos corpos de água é a 

disponibilidade destes contaminantes na coluna d’água para entrar em contato com a biota 
e perpetuar na cadeia alimentar através da bioacumulação. Ao se analisar a concentração 
de metais em corpos de água, não significa necessariamente que a concentração 
mensurada é mesma biodisponível (JOHN & LEVENTHAL, 1995). Por exemplo, quando 
associados aos sedimentos os metais não estão completamente disponíveis para 
incorporar-se à biota e portanto os efeitos ao meio ambiente são menores. Devido à alta 
eutroficação da Baía de Guanabara, existe um baixo risco ecológico dos metais, porque a 
maior parte fica retida nos sedimentos (PETROBRAS, 2012). A águas naturalmente 
eutróficas da Baía favorecem condições anaeróbicas facilitando a associação dos metais 
aos sedimentos de fundo, o que previne que as concentrações na coluna de água se 
mantenham altas. 

 
Estudos mostraram que a relativamente rápida taxa de sedimentação na Baía e a 

predominância de condições sedimentares anaeróbicas explicam a baixa acumulação de 
metais na biota (PETROBRAS, 2012). De fato, o estudo preliminar conduzido por 
FERNANDES (2008) mostrou que em três espécies de peixes analisadas os níveis de 
mercúrio estavam abaixo dos limites de consumo recomendados pela Organização 
Mundial da Saúde (WHO), que é de 500ng/g, evidenciando assim que mercúrio não está 
pouco biodisponível no ambiente aquático no geral. Apesar disso, a toxicidade dos 
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sedimentos da Baía de Guanabara é ainda um problema para se preocupar como destacado 
por estudos conduzidos com larvas de camarão, moluscos e a comunidade foraminífera 
na Baía (PETROBRAS, 2012). Essas espécies são altamente sensíveis aos contaminantes 
e consistem na base da cadeia alimentar. Ademais, o destino dos metais nos sedimentos 
é imprevisível e a qualquer momento, dependendo das condições biogeoquímicas, 
ressuspensão ou distúrbios, os metais podem sofrer remobilização e se apresentarem em 
maiores concentrações na coluna de água. 

 
Nas últimas décadas, muitos estudos focaram em entender o comportamento dos 

metais na Baía de Guanabara. Esses estudos concluíram que o ciclo dos metais é 
caracterizado por uma transferência dos metais da coluna de água para os sedimentos 
superficiais de fundo. Essa deposição efetiva é a razão da baixa biodisponibilidade dos 
metais. Existe uma carência de estudos necessários ao entendimento da dinâmica dos 
metais na coluna sedimentar à diferentes profundidades e para a verificação da 
acumulação dos contaminantes em sedimentos costeiros sujeitos à distúrbios físicos. 
Esses estudos são de grande importância para a Baía de Guanabara porque é na interface 
entre a água e sedimento que a remobilização ou retenção ocorrem. Atualmente, o 
monitoramento e estudos indicam que maior parte dos contaminantes metálicos se 
acumulam no sedimento, porém no futuro, significantes mudanças nas condições 
biológicas e físico-químicas das águas da Baía podem promover uma mudança na 
dinâmica dos metais e aumentar sua biodisponibilidade (PETROBRAS, 2012). 
Concluindo, a determinação de concentrações bases em diferentes setores da Baía não foi 
amplamente pesquisada. Também há uma carência de estudos mais detalhados sobre as 
contribuições das fontes pontuais e difusas e da transferência de massa, envolvida nas 
interfaces água-contaminante-sedimento. 
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TABELA 5.3 COMPILAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE METAIS REPORTADOS NA LITERATURA SOBRE OS SEDIMENTOS DA BAÍA GUANABARA (MG/ KG-1). 
Fonte Métodos As Cd Cr Cu Fe Hg MeHg Mn Ni Pb Sn Zn 

1. Pfeiffer et al., 1982 Extraction with dilluted HCl (1:3) - - 25-353 - - - - - - - - - 

2. Rebello et al., 1986 Extraction with HNO3 - 0.02-
56 

3.5-438 2.4-336 - - - - - 3.6-266 - - 

3. Rego et al., 1993 Fraction < 74 μm; Extractions with HCl + HNO3 for Hg and HNO3 
+ HF + HClO4 for the rest 

- 1.1 87 508 46801 4 - 204 52 168 - 806 

4. Perin et al., 1997 Extraction with HNO3 - - 41.7 52 36550 - - 437 24.1 72.8 - 242 

5. Godoy et al., 1998 Extraction with HCl para Cu and with HNO3 +H2SO4 + V2O5 for 
Hg 

- - - 2.5-228 - 0.42-11.05 - - - - - - 

6. Baptista Neto et al., 
2000 

Fraction < 63 μm; Extraction with HCl + HNO3 - - 10-223 5-213 1000-21250 - - 10-414 15-79 5-123 - 15-337 

7. Wasserman et al., 2000 Extraction with HCl + HNO3 - - - - - 0.051-37 - - - - - - 

8. Moraes et al., 2000 Extraction with HCl 0,1 mol/L - 0.79 0.5 0.46 39 - - 75 2.4 0.77 - 49 

9. Faria & Sanchez, 2001 Fraction < 63 μm; Extraction with HCl + HNO3 - - - 119 - - 1.11-
11.44 

- - 69 - 290 

10. Machado et al., 2002a Extraction with HCl + HNO3 (50%) - - - 5.6-58 - 0.035-0.89 - - - - - 54-850 

11. Machado et al., 2002b Extraction with  HNO3  + HClO4 - - - 18-80 - - - -  6-12 16.7-70 - 20-53.3 

12. Kehrig et al., 2003 Fraction < 70 μm; Extractions with HCl + HNO3 for Hg and HNO3 
+ HF + HClO4 for the rest 

- - 37.4-
43.4 

79.6-
91.7 

- 1.31-2.04 - - - 165.5-
169.5 

- 447-505 

13. Vilela et al., 2004 Fraction < 63 μm; Extraction with HCl + HNO3 - - 75-230 35-1450 - - - - 30-110 45-135 - 115-850 

14. Machado et al., 2004 Extraction with HCl 6 mol/L - 0.5-1.1 32-74 - 8768-19994 - - - 4.6-13 28-58 - 92-307 

15. Barbosa et al., 2004 Total (extraction not described) - - 23-136 100-300 - 1-2.3 - - 186-
357 

101-198 - 266-825 

16. Kfouri et al., 2005 Total determination (analysis through neutron activation) 0.83-
18 

- 61-360 - 1970-58000 - - - - - - 6.64-
443 

17. Fernandez et al., 2005 Organic tin determination; Extraction in toluene and acetic acid 
solution with chromatographic analysis 

- - - - - - - - - - 23.7-
973.6 

- 

18. Baptista Neto et al., 
2005 

Fraction < 63 μm; Extraction with HCl + HNO3 - - 75-230 35-1450 18500-
55000 

- - 105-
405 

30-110 45-120   115-850 

19. Pereira & Kuch, 2005 OBS: activated sludge from Icaraí WWTP - 2.7 39.2 226.3 19700 7.97 - - - 76.8 110.7 1386 

20. Baptista Neto et al., 
2006 

Fraction < 63 μm; Extraction with HCl + HNO3 - - 2-413  2-88 - - - -  1-35 2-193 - 5-755 

21. Borges et al., 2007 Extraction with HCl 1 mol/L - - - 0.36-75 2380-23400 - - - - 9.77-39.2 - - 

22. Machado et al., 2008 Extraction with HCl + HNO3 (50%) - - - - - 0.042-7.5 - - - - - - 

 
Fonte: PETROBRAS, 2012. 
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3.11 SANEAMENTO 
 

No Brasil, em geral, dentro do conceito de gerenciamento de qualidade hídrica, o 
saneamento representa o setor mais claramente anexado à agenda ambiental, sendo 
certamente a principal questão relacionada aos impactos ambientais e sociais (LIMA, 
2006). Na história do estado do Rio de Janeiro é observado um foco de investimentos no 
setor de abastecimento de água maior do que os investimentos em sistemas de 
esgotamento municipais. Grande parte da população urbana e rural, principalmente das 
periferias e favelas não são cobertas pelos serviços de esgotamento sanitário. A população 
de baixa renda na região metropolitana do Rio de Janeiro é estimada em 4 milhões de 
habitantes que não são adequadamente servidas pelo sistema de esgotamento. Com a falta 
desses serviços a população vive sob condições precárias adversas onde os índices de 
doenças de veiculação hídrica são um problema de alarmante preocupação (COELHO, 
2007). 
 

Nas últimas cinco dácadas o desenvolvimento de infra-estrutura para adequar o 
esgotamento sanitário não acompanhou o crescimento urbano na bacia da Baía de 
Guanabara. Algumas obras de saneamento conduzidas não foram suficientes para 
prevenir a crescente deterioração dos corpos d’água e do próprio espelho d’água da Baía. 
Entre essas obras destacam-se a construção das estações de tratamento de esgotos (ETE) 
de Icaraí e da Ilha do Governador, a recuperação da ETE Penha e a construção do 
emissário submarino de Ipanema nos anos 70. Na década de 1980 nenhuma grande obra 
de saneamento é observada na região da Baía de Guanabara. Já na década de 90 o governo 
do Rio de Janeiro assegurou recursos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e com o Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC) para desenvolver o 
Programa de Despoluição da Baía de Guanabara, o PDBG, com o objetivo primário de 
atender os principais problemas de saneamento da região. Devido à restrição orçamentária 
as obras de construção e melhoria das estações de tratamento de esgoto foram priorizadas 
(LIMA, 2006). 
 

O esgotamento no Rio de Janeiro e suas redondezas é caracterizado por sistemas 
antigos, principalmente no que diz respeito à rede de coleta, construídos em regiões que 
no passado possuíam habitações abrigando poucas famílias. As capacidades destes 
sistemas com tubulações de diâmetros pequenos começaram a ser ultrapassadas a medida 
que a região sofreu com a generalizada verticalização das áras urbanizadas, com a 
construção de muitos prédios com várias unidades e apartamentos. A impossibilidade de 
atender o crescente fluxo de esgotos de uma população muito maior que a população do 
período que as redes foram dimensionadas, fez-se necessária a construção de conexões 
de extravasamento destes sistemas para as galerias de drenagem pluvial e para os canais 
e rios das bacias de esgotamento (COELHO, 2007). 
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Como destacado na Figura 9.1, sempre houve um deficit entre a produção e o 

tratamento de esgotos na região da Baía de Guanabara. Essa discrepante diferença sempre 
gerou um fluxo de esgotos não tratados para os corpos d’água através de extravazamentos 
da rede ou até mesmo por descartes diretos para os rios e canais. Os lançamentos de esgoto 
“in natura” nos corpos d`água constituem uma das principais fontes de contaminação da 
Baía de Guanabara, que por sua vez afeta a saúde humana, ameaça o ecossistema e causa 
perdas econômias para as atividades de pesca, turismo e lazer (COELHO, 2007). 
 

FIGURA 10.1 GERAÇÃO E O TRATAMENTO DE ESGOTOS NA REGIÃO HIDROGRÁFICA BAÍA DE 
GUANABARA. 

 
Fonte: COELHO, 2007. 

 
Não houve investimentos em saneamento na área entre os 1979 e 1994. Essa falta 

de investimentos também é evidenciada na Figura 10.1, através da observação de que não 
houve nenhuma melhoria no tratamento de esgotos no período em consideração. Na 
Figura 10.1, a inflexão positiva nos anos no período entre 2000 e 2005 pode ser explicada 
pela entrada em operação da estação de tratamento Alegria e outras ETEs do PDBG e 
mais ainda pela concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgotos em Niterói para 
a companhia privada criada em 1997 Águas de Niterói (COELHO, 2007). 
 

Apesar das melhorias observadas ao longo do tempo, todas as cidades no entorno 
da Baía de Guanabara ainda precisam progredir seus sistemas de coleta e tratamento de 
esgotos, como confirmado por dados de 2013, na Figura 10.2, do Sistema Nacional de 
Informações sobre o Saneamento (SNIS). Apesar dos dados do SNIS serem 
providenciados pelas próprias concessionárias e empresas que realizam a coleta e o 
tratamento de esgotos, o que gera questionamentos sobre a confiabilidade destes dados. 
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Para o caso dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, as informações confirmam 
a situação atual precária do esgotamento sanitário nestes municípios. 
 
 

FIGURA 10.2 COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTOS EM CADA MUNICÍPIO NO ENTORNO DA BAÍA DE 

GUANABARA. GUAPIMIRIM E RIO BONITO NÃO REPORTARAM PARA O SNIS NO ÚLTIMO DIAGNÓSTICO 
DISPONÍVEL. 

 
Fonte: SNIS, 2013. 

 
Os dados do censo do IBGE de 2000 e 2010 também retratam a deficiência do 

sistema de esgotamento dos municípios do entorno da Baía de Guanabara, como pode ser 
observado nas Tabelas 10.3 abaixo. 
 

TABELA 10.3. FORMAS DE DESCARTE DOS EFLUENTES NOS 15 MUNICÍPIOS NO ENTORNO DA BAÍA DE 
GUANABARA 

 
Fonte: IBGE, Censo 2000 & 2010 
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De acordo com os dados do censo de 2000 e 2010 do IBGE pode se dizer que 
houve uma melhoria na forma do descarte de esgotos nos municípios do entorno da Baía 
de Guanabara. Em 2000, é observado que apenas Nilópolis, Rio de Janeiro e Niterói 
tinham índices de coleta superiores a 70% e que em 2010 outras cidades aumentaram seus 
índices. É importante destacar que na maior parte das cidades mais residências 
permanentes foram conectadas à rede em detrimento do descarte de seus efluentes em 
fossas, valas ou diretamente nos corpos d’água.  Porém, outro aspecto a se destacar é que 
embora os índices de conexão à rede tenham aumentado, como destacado na Tabela 10.3, 
nem todo o esgoto transportado pela rede chega às estações de tratamento, porque grande 
parte é transportada por redes de água pluviais acabando nos corpos d’água “in natura”. 
 
3.11.1 O PROGRAMA DE DESPOLUIÇÃO DA BAÍA DE GUANABARA – PDBG  
 

Nos anos 1990’s a população das cidades do entorno da Baía de Guanabara já 
excedia 9 milhões de pessoas e através do programa PDBG (Programa de Despoluição da 
Baía de Guanabara), uma iniciativa parcialmente financiada pelo Banco Japonês para 
Cooperação Internacional (JBIC) e o BID, várias obras e projetos foram conduzidos 
objetivando a despoluição da Baía. O projeto consistia de seis componentes, sistemas de 
esgotamento e abastecimento de águas, executado pela CEDAE; resíduos sólidos, 
executado pela SEMADUR; macrodrenagem, executado pela extinta SERLA; programas 
ambientais complementares, executado pela extinta FEEMA; mapeamento digital e 
desenvolvimento institucional, executado pela CIDE (IDB, 2006). Mesmo, consistindo 
de seis componentes os esforços do programa focaram especialmente no tratamento de 
esgotos através da construção e desenvolvimente de estações de tratamento de grandes 
capacidades. Melhorias no sistema de esgotamento foram as prioridades durante toda a 
duração do programa (SONODA, 2013). 
 

O programa contemplou os sistemas Alegria, Sarapuí, Pavuna e São Gonçalo, com 
a construção de redes de coleta, troncos coletores e estações de tratamento de esgoto com 
níveis secundários de tratamento. O programa também incluiu melhorias e ampliações 
nas estações de tratamento de esgotos da Ilha de Paquetá e Ilha do Governador. Melhorias 
também foram implementadas na ETE Penha e na ETE Icaraí, esta última recebendo um 
emissário submarino que descarrega diretamente na Baía de Guanabara (IDB, 2006; 
COELHO, 2007). 
 

As estações de tratamento de esgoto foram construídas e desenvolvidas durante as 
últimas duas décadas, de 1994 à 2010, nas áreas circundantes à Baía de Guanabara, 
especialmente na porção oeste da bacia. O objetivo era o tratamento de uma porcentagem 
maior dos esgotos gerados nos municípios para reduzir a carga orgânica lançada na Baía, 
uma redução de aproximadamente 61 tons/dia de DBO, e para melhorar as precárias 
condições ambientais para os residentes (IDB, 2006; SONODA, 20013). As estações de 
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tratamento de esgotos Pavuna, Sarapuí, Alegria e Penha, bem como suas áreas de 
cobertura podem ser observadas na Figura 10.4. 
 
 

FIGURA 10.4 ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO INCLUÍDAS NO PDBG E SUAS RESPECTIVAS 

ÁREAS DE COBERTURA. 

 
Fonte: SONODA, 2013. 

A maioria das ETEs implementadas acabaram sendo melhoradas para prover 
tratamento secundário, porém, atualmente, em algumas delas, o tratamento secundário 
não está sendo realizado. Além disso, algumas ETEs não estão operando em suas 
capacidades máximas ou foram desativadas devido ao mau gerenciamento e atrasos na 
implementação dos sistemas coletores, conectando as áreas residenciais e prédios aos 
sistema de esgotamento (IDB, 2006). Portanto, mesmo introduzindo obras de 
infraestrutura importantes, após conclusão, o PDBG provou-se ter inúmeros problemas 
em seu planejamento e controle. A eficiência do programa foi comprometida pelo mau 
gerenciamento financeiro e os constantes atrasos em várias obras. As estações de 
tratamento nunca funcionaram em suas capacidades máximas, principalmente por que os 
sistemas de coleta de esgoto não foram estabelecidos como planejados. No geral o projeto 
foi ineficiente e não atingiu completamente os objetivos de melhoria dos serviços de 
abastecimento de água e coleta e tratalmente de esgotos para a população, ele também 
não reduziu a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) na Baía de Guanabara como foi 
previsto (TCE-RJ, 2006). 
 
3.11.2 O PROGRAMA DE SANEAMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ENTORNO DA BAÍA DE 

GUANABARA  
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Em março de 2012, o estado do Rio de Janeiro pegou outro contrato de 
empréstimo com o BID para arrecadar fundos junto com contrapartida estadual para o 
Programa de Saneamento dos Municípios no Entorno da Baía de Guanabara (PSAM). O 
projeto objetiva reverter a situação de degradação da Baía de Guanabara principalmente 
reduzindo a carga orgânica lançada na Baía através de modernizações no sistema de 
esgotamento (IDB Loan Proposal). O projeto está sendo implementado através de três 
componentes: obras estruturais de coleta e tratamento de esgotos, desenvolvimento 
operacional e fortalecimento institucional; e suporte ao municípios na elaboração de 
planos municipais de saneamento para tornar as políticas públicas de saneamento mais 
sustentáveis. 

 
O PSAM tem como principal estratégia dar sequência às obras já implementadas 

no PDBG. O PSAM complenta o PDBG no sentido que ele projeta desenvolvimento das 
redes de esgotamento conectando mais residências às estações de tratamento de esgoto, 
assim, aumentando os tratamento nos sistemas de esgotamento. Ele também objetiva 
expandir a área de cobertura das populações servidas pela coleta e tratamento de esgoto, 
e até desenvolver novos sistemas de esgotamento (PSAM, 2011). PSAM incorpora (15) 
quinze municípios do entorno da Baía de Guanabara que possuem áreas drenantes à Baía. 
Esses quinze municípios que são Rio de Janeiro, Belford Roxo, Mesquita, São João de 
Meriti, Nova Iguaçu, Nilópolis, Duque de Caxias, Magé, Guapimirim, Cachoeiras de 
Macacu, Itaboraí, Rio Bonito, Tanguá, São Gonçalo e Niterói, podem ser visualizados na 
Figura 10.5. 
 

FIGURA 10.5. MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PSAM 

 
Fonte: PSAM, 2015 

 
Como mencionado, o PSAM tem três componentes. O componente 1 é aquele que 

recebe mais recursos consistindo nas obras e equipamentos para coleta e tratamento de 

 



144 
 

esgotos. O componente 1 é basicamente relacionado à projetos de infra-estrutura em três 
diferentes regiões da bacia da Baía de Guanabara, como pode ser visto na Figura 10.6. A 
componente 2 consiste em fortalecimento operacional e institucional que irá apoiar o 
desenvolvimento do modelo de governança da Baía de Guanabara, como o fortalecimento 
do processo licenciatório ambiental e modernização dos laboratórios e metodologias de 
amostragem e monitoramento da qualidade da água por parte do INEA, e a redução da 
perda de água e gerenciamento dos lodos provenientes das estações de tratamento de 
esgoto por parte da CEDAE. Esse componente também visa a regulamentação da CEDAE 
e AGENERSA. A componente 3 está relacionada à sustentabilidade das políticas públicas 
municipais de saneamento, e irá financiar o suporte aos municípios na elaboração dos 
planos municipais de saneamento básico (PMSB), que irão ajudar os quinze municípios 
no entorno da Baía a planejar e gerenciar suas ações nos campos do saneamento, 
drenagem urbana e gestão de resíduos sólidos. A componente três irá ajudar os municípios 
a modernizarem seus gerenciamentos fiscais para melhorar suas capacidades de 
assegurarem recursos para projetos de saneamento complementares. 

 
 

FIGURA 10.6. INTERVENÇÕES ESTRUTURAIS DO COMPONENTE 1 DO PSAM. 

 
 

Fonte: PSAM, 2015. 
 

As três intervenções da componente 1 ocorrem em áreas que drenam diretamente 
à Baía de Guanabara. Essa componente proverá recursos para o desenvolvimento do 
Sistema Alegria, correspondendo a área roxa na Figura 10.6, e as obras envolvem a 
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reabilitação da rede de coleta do Canal do Mangue e a implementação do tronco coletor 
Cidade Nova. A área em laranja corresponde às intervenções conduzidas no Sistema 
Pavuna e Sarapuí, com complementação da instalação de novas redes de coleta de esgoto, 
interceptadores, estações elevatórias e troncos coletores. E a área em verde é o Sistema 
Alcântara, em São Gonçalo, contemplado com a construção de uma rede de esgotamento 
e uma estação de tratamento de esgotos (PSAM, 2011). 
 
3.11.3 O SISTEMA DE ESGOTAMENTO NA REGIÃO DA BAÍA DE GUANABARA 
 

Atualmente entre as principais estações de tratamento de esgotos na região da 
bacia da Baía de Guanabara, operadas pelo estado do Rio de Janeiro através da 
Companhia Estadual de Esgotos e Água (CEDAE) destacam-se as ETE Alegria, ETE 
Pavuna, ETE Penha, ETE São Gonçalo, ETE Sarapuí e ETE Ilha do Governador. Há 
também outras ETEs com capacidades menores operadas pelos muncícipios. No caso do 
munícipio de Niterói, existem sete ETEs que são operadas pelo consórcio privado Águas 
de Niterói. Em Niterói, dentre estas sete estações de tratamento destaca-se a ETE Icaraí. 
Os locais destas estações estão ilustrados na Figura 10.7. 

FIGURA 10.7.  ESTAÇÕES DE TRATAMENTO EXISTENTES NO ENTORNO DA BAÍA DE GUANABARA. 
 

 
 

Fonte: Google Earth 
 
Algumas das estações de tratamento existentes estão operando e outras não. 

Algumas estações estão sendo construídas, como é o caso da ETE Ferma em Itaboraí, a 
ETE Alcântara em São Gonçalo e a ETE Constantino (Deodoro), na Área de 
Planejamento 5 no município do Rio de Janeiro. Informações atuais do estado de operação 
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das ETEs podem ser visualizadas na figura 10.7, onde a cor azul representa operando, a 
cor roxa fora de operação e a cor amarela em construção. Nota-se tanto pela Figura 10.7 
quanto pela Figura 10.8 que não existem estações de tratamento de esgotos cobrindo as 
regiões nordeste e norte da Bacia da Baía de Guanabara, como já sinalizado pelo Plano 
Diretor de Recursos Hídricos da Região Hidrográfica da Baía de Guanabra elaborado pelo 
consórcio Ecologus-Agrar. As ETEs se concentram nas áreas leste e oeste da bacia 
hidrografica, onde há um maior adensamento populacional. 

 
 

FIGURA 10.8.  ESTAÇÕES DE TRATAMENTO EXISTENTES NO ENTORNO DA BAÍA DE GUANABARA E 
ATUAL SITUAÇÃO QUANTO À OPERAÇÃO. 

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com  
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FIGURA 10.9. SISTEMAS DE ESGOTO NA BAÍA DE GUANABARA 

 
Fonte: Modificado do psam.maps.arcgis.com 

 
 

TABELA 6.1. AS ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E SUAS ÁREAS E 
POPULAÇÃO DE COBERTURA 

Serviço de esgotamento na Bacia da Baía de Guanabara – Ano de Referência 2014 AF 2016 (Fonte: ICMS Ecológico, 
2016) 

ETE 
População 

servida 

Tipo de 
tratamen

to 

Operado
r Cidades cobertas pelos serviços 

ETE Alegria 785700 
Secundári

o 
CEDAE Rio de Janeiro 

ETE Pavuna 91020 
Secundári

o CEDAE Rio de Janeiro, Duque de Caxias, São João de Meriti 

ETE Sarapuí 577063 
Secundári

o 
CEDAE 

Belford Roxo, Mesquita, Nova Iguaçu, São João de 
Meriti 

ETE Icaraí 253241 Emissário  CAN Niterói 

ETE Jardim Catarina 4840 
Secundári

o 
CEDAE São Gonçalo 

ETE São Gonçalo 0 Secundári
o 

CEDAE São Gonçalo 

ETE Apolo 2031 
Secundári

o 
CEDAE São Gonçalo 

ETE Ilha do Governador 18600 
Secundári

o CEDAE Rio de Janeiro 

ETE Penha 428000 
Secundári

o 
CEDAE Rio de Janeiro 

ETE Toque Toque 98182 
Secundári

o CAN Niterói 
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ETE Barreto 19870 Secundári
o 

CAN Niterói 

ETE Jurujuba 7678 
Secundári

o CAN Niterói 

ETE Ilha do Mocanguê 7855 Secundári
o 

CAN Niterói 

ETE Joinville 0 
Secundári

o CEDAE Belford Roxo 

ETE Orquídea 0 Secundári
o 

CEDAE Belford Roxo 

ETE Rancho Fundo 2500 
Secundári

o  Nova Iguaçu 

ETE Jardim Panorama 2500 Secundári
o 

 Nova Iguaçu 

ETE Palhada 6000 
Secundári

o  Nova Iguaçu 

ETE Jardim Canaã 4130 Secundári
o 

 Nova Iguaçu 

TOTAL 2309210    
Fonte: ICMS Ecológico – Ano de Referência 2014, AF 2016 

 
A Figura 10.11 apresenta os locais das estações de tratamento de esgoto existentes 

e planejadas de acordo com o Plano Estratégico de Saneamento da Bacia da Baía de 
Guanabara. É importante notar que alguns desses sistemas já existem de acordo com a 
Figura 10.8. 
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FIGURA 10.11 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO EXISTENTES AND PREVISTOS PARA A BACIA DA BAÍA DE 
GUANABARA 

 

 
Fonte: Lima, 2006. 

3.11.3.1 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ALEGRIA (SES ALEGRIA)  
 

O sistema de esgotamento sanitário Alegria é de responsabilidade da CEDAE e 
cobre uma área aproximada de 96,39 km2 (PCI, 2003) envolvendo as bacias de 
esgotamento da Alegria, Timbó-Faria, Fundão, São Cristovão, Centro/Mangue, Catumbi 
e Maré (PMSB Rio de Janeiro, 2011). O Sistema foi planejado para atender uma 
população de 1,5 milhões de pessoas com capacidade de tratamento diária de 5000 L/s 
(PCI, 2003). 

O sistema tem rede de coleta em quase toda sua área, e que foi construído em 1902 
e expandido em 1963. Porém menos da metade dessa rede coletora é conectada a ETE 
Alegria como pode ser observado na Figura 10.12. Devido a essa grande falta de conexão 
de com a estação de tratamento, parte do esgoto coletado, porém não tratado, acaba 
fluindo para o rio Timbó Faria ou para a própria Baía de Guanabara. Outra parte do esgoto 
é lançada no sistema de drenagem ou diretamente aos corpos d’água devido a 
extravazamentos do sistema de redes de coleta (PMSB Rio de Janeiro, 2011). O sistema 
Alegria bem como sua atual condição da rede estão mostrados na Figura 10.12. 

 
 

 



150 
 

FIGURA 10.12 SISTEMA ALEGRIA

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com 

  
O Sistema Alegria cobre parte da zona norte e do centro do Rio de Janeiro. O 

sistema é servido pela ETE Alegria localizada no bairro do Caju, na zona portuária do 
Rio de Janeiro. Atualmente a ETE Alegria é a maior estação de tratamento de esgotos do 
estado (PMSB Rio de Janeiro, 2011; BIELSCHOWSKY, 2014). A planta opera com 
tratamento secundário e foi construída durante o PDBG e inaugurada em 2001. Ela foi 
projetada à duas décadas atrás para tratar 5000 L/s de esgoto. Porém, atualmente a 
unidade trata cerca de 2200 L/s, aproximadamente 44% de sua capacidade. A razão da 
baixa vazão tratada é o atraso nas obras de implementação da rede de coleta, e parte do 
que foi projetado que nunca foi concluído. Como resultado, duas das grandes favelas da 
área, Maré e Alemão, ainda não possui tratamento de esgoto. 

 
De acordo com um estudo externo de pós-avaliação para o PDBG divulgado em 

2013, a capacidade do tratamento primário da Alegria é 5000 L/s mas o secondário é 
apenas 2500 L/s, o que força a vazão atual ser máxima de de 2500 L/s (SONODA, 2013). 
De acordo com informações da CEDAE, alguns equipamentos, incluindo os do 
tratamento primário na estação de tratamento da Alegria precisam ser renovados uma vez 
que eles estão tão defasados que não podem ser reparados. As condições de manutenção 

 



151 
 

dos equipamentos e do sistema são geralmente precárias. Uma vez que a vazão de entrada 
do esgoto é substancialmente menor que a capacidade de tratamento, o tratamento tem 
continuado com baixa interrupção porque os equipamentos reservas foram colocados no 
lugar dos equipamentos deteriorados (SONODA, 2013). 

 
A mesma avaliação externa avaliou em 2012 as melhorias trazidas pelas obras do 

PDBG. Na ETE Alegria foi estimado que 98% da demanda bioquímica de oxigênio 
(DBO) estava sendo removida pelo tratamento secundário, porém como apenas uma 
parcela dos troncos coletores e rede de esgotamento conectando à estação foram 
completadas, o volume de esgoto tratado ficou muito aquém da capacidade do sistema. 
Mesmo assim, a carga orgânica (DBO) removida em Alegria é aproximadamente 28 
tons/dia, um valor maior que o observado para as outras estações de tratamento, o que 
pode ser explicado pela adição da planta de tratamento secundário. A contribuição da 
ETE Alegria para remoção de DBO é maior que a planejada a priori de 20.7 tons/dia, 
representando uma taxa de realização de 130% (SONODA, 2013). 

 
O PSAM, com recursos do BID e contrapartida estadual, será responsável pelo 

desenvolvimento de um dos subsistemas do Sistema Alegria e irá implementar o tronco 
coletor Cidade Nova, que servirá 300 mil pessoas (PMSB Rio de Janeiro, 2011). As 
intervenções ocorrendo no SES Alegria estão ilustradas na Figura 10.13. 

 
FIGURA 10.13 LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADAS AS OBRAS COM RECURSOS FEDERAIS DO 

PAC E AS INTERVENÇÕES DO ESTADO NO SES ALEGRIA.

 
Fonte: PSAM, 2014 

 
A expansão do tratamento secundário na ETE Alegria e a construção do tronco 

coletor Faria-Timbó e Manguinhos, conectando à rede de coleta à estação, será executada 
com recursos federais do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Estas obras 
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para a instalação de 14.7 km de troncos coletores beneficiarão aproximadamente 500 mil 
pessoas, incluindo as comunidade do Complexo do Alemão e Maré. O lugar onde esses 
troncos serão implementados e as áreas beneficiadas são mostradaos na Figura 10.14. 

 
FIGURA 10.14 TRONCOS COLETORES FARIA TIMBÓ E MANGUINHOS. 

 
Fonte : PSAM. 

3.11.3.2 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PAVUNA (SES PAVUNA)   
 

O sistema Pavuna cobre uma área de 46,30 km2 equivalente à parte das cidades 
de Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis e Rio de Janeiro e cobrindo uma 
população de 323 mil residentes. O sistema é de responsabilidade da CEDAE (PCI, 2003). 
As bacias que cobrem esse sistema são Pavuna-Meriti 01, Pavuna-Meriti 02, Acari e Rio 
das Pedras. O sistema não tem rede de coleta em grande parte de sua área, e algumas 
regiões do sistema lança os esgotos no sistema de drenagem pluvial (PMSB Rio de 
Janeiro, 2011; BIELSCHOWSKY, 2014). A rede de coleta de esgotos e o sistema estão 
ilustrados na Figura 10.15. 
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FIGURA 10.15 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PAVUNA 

Fonte: psam.maps.arcgis.com 
 

 A estação de tratamento de esgoto Pavuna foi projetada para receber os esgotos 
gerados na bacia de esgotamento. Ela fica localizada no bairro de Vigário Geral, 6 km à 
montante da foz do rio Pavuna-Meriti na Baía de Guanabara, com capacidade instalada 
para tratar 1500 L/s (BIELSCHOWSKY, 2014). A ETE Pavuna tem tratamento 
secundário também. Ela foi projetada em 1994 e finalizada em 2000 também no escopo 
do PDBG, porém só foi verdadeiramente inaugurade em 2014. Antes de 2014, a ETE 
Pavuna nunca operou perfeitamente pela falta de rede de esgotamento e linhas coletoras 
que não foram construídas. Os esforços para estabelecer um sistema integrado e colocar 
a ETE em funcionamento requereram investimentos adicionais (CEDAE, 2014). 
Atualmente o tratamento não chega perto da capacidade e três tanques de sedimentação 
responsáveis pelo tratamento secundário estão operando um por vez porque a carga de 
esgoto não é suficiente para justificar operação máxima. 
 

De acordo com a pós-avaliação conduzida em 2012 pelo Global Group Japan, Inc, 
notou-se que apesar da eficiência de 96% do tratamento secundário (reduzindo a 
concentração de DBO de 120 mg/L para 17 mg/L) a remoção de DBO de 1.4 tons/dia era 
muito menor que a planejada de 5.2 tons/dia, representando uma taxa de realização de 
apenas 27%. O consultor atribuiu a pequena taxa à falta de rede esgotamento que era 
responsável pelo envio de apenas 130 L/s de esgoto comparado à capacidade da planta de 
receber 1500 L/s. O autor da avaliação também sugeriu que a baixa concentração de DBO 
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no esgoto de entrada, comparado com o esgoto recebido pelas outras estações de 
tratamento, como Alegria e Penha, se dava pela intrusão de água dos rios (SONODA, 
2013). Além de receber uma vazão muito abaixo do previsto, parte do afluente recebido 
é proveniente diretamente do Rio Sarapuí (TCE-RJ, 2006). 

 
Como observado na Figura 10.15, muito ainda deve ser realizado para integrar o 

sistema de coleta à ETE Pavuna. Apesar da rede de coleta estar sendo construída em 
algumas partes do sistema, ainda há completa falta de rede em outras áreas. A pequena 
rede de coleta existente no sistema, inutilizada por muito tempo, tem suas tubulações 
bloqueadas por águas lamacentas e esgoto descarregados pelos sistemas de drenagem 
conectados à ela (SONODA, 2013). O PSAM atualmente está conduzindo intervenções 
na área para alcançar a integração do Sistema Pavuna, consistindo da complementação 
do sistema com ligações residenciais e a construção de troncos, interceptadores e estações 
elevatórias que no final cobrirão cerca de 513 mil pessoas (PMSB Rio de Janeiro, 2011). 
As obras do PSAM serão conduzidas nas áreas (Lote 1, Lote 2 e Lote 3) destacadas na 
Figura 10.16. 

 
 

FIGURA 10.16 INTERVENÇÕES DO PSAM NO SISTEMA PAVUNA. 

 
Fonte: PSAM, 2014 

 
De acordo com o Estudo Regional de Saneamento Básico de 2013, o Sistema 

Pavuna deve ser capaz de attender mais 823 mil pessoas, totalizando uma cobertura de 
1,58 milhões de pessoas, no caso de sua área de cobertura, como configurada na Figura 
10.17, receba rede de esgotamento integralmente (CONEN, 2013).  
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FIGURA 10.17 ÁREA DE COBERTURA DO SISTEMA PAVUNA 
(ÁREA AMARELA: SISTEMA EXISTENTE – ÁREA COLORIDA: SUGESTÃO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA) 

 
Fonte: CONEN, 2013. 

3.11.3.3 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SARAPUÍ (SES SARAPUÍ)  
 

O Sistema de esgotamento sanitário Sarapuí cobre uma área de aproximadamente 
43,80 km2 cobrindo cerca de 346 mil habitantes (PCI, 2003). O sistema é servido pela 
ETE Sarapuí, localizada no município de Belford Roxo, nas margens do rio Sarapuí, a 10 
km do local onde este rio encontra o rio Iguaçu (BIELSCHOWSKY, 2014). A estação de 
tratamento foi introduzida em 2000 e projetada para servir as cidades de Duque de Caxias, 
Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita e Nilópolis, fornecendo tratamento 
secundário com capacidade de atender uma vazão de esgoto de 1500 L/s. A planta pode 
atingir capacidade final de projeto de 3000 L/s, porém, de acordo com informações de 
2012, o fluxo de esgoto tratado era não mais de 450 L/s, atendendo apenas 290 mil 
pessoas (IDB, 2006; CONEN, 2013). 

 
A pós-avaliação externa do PDBG conduzida em 2012 diz que a taxa de remoção 

de DBO é de 86%, levemente abaixo da planejada, reduzindo a concentração de DBO de 
120 mg/L para 17 mg/L. A remoção de DBO foi estimada em aproximadamente 1.4 
tons/dia, um valor abaixo do planejado de 5,2 tons/dia. Para piorar a situação, a pequena 
rede existente está parcialmente bloqueada por lama e esgoto descarregado, como ocorre 
no sistema Pavuna. A eficiência do tratamento é razóavel mas no fim apenas uma pequena 
parte dos esgotos da bacia é tratada por causa da rede de esgotamento incompleta e não 
conectada à estação (SONOMA, 2013). A planta opera com tratamento secundário, mas 
com uma vazão muito abaixo do previsto, sendo que apenas uma pequena parte dessa 
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vazão é proveniente das redes coletoras de esgotos, pois as mesmas apresentam atraso 
expressivo em suas obras de conclusão (TCE-RJ, 2006). 

FIGURA 10.18 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SARAPUÍ. 

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com 

 

3.11.3.4 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PENHA (SES PENHA)  
 

Este sistema está situado no limite nordeste da cidade do Rio de Janeiro na bacia 
do rio Irajá. A área total do sistema é 32,31 km2 e a população estimada a ser coberta pelo 
serviço de esgotamento é cerca 576 mil pessoas. O sistema é de responsabilidade da 
CEDAE (PCI, 2003).  

 
A ETE Penha foi construída em 1939 e é mais antiga operando na Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro. Nesta época o tratamento era primário com decantação 
e coagulação química tratando um fluxo de 70 L/s (COELHO, 2007; BIELSCHOWSKY, 
2014). Em 1960 a ETE adotou um processo com filtros biólogicos com capacidade de 
434 L/s. Desde 1965 o fluxo de esgotos veio excedendo a capacidade máxima de 
tratamento de 600 L/s e como resultado o excesso era descarregado diretamente nos 
corpos hídricos (PCI, 2003). Após várias ampliações, em 1979, a ETE Penha 
implementou o tratamento por lodo ativado com capacidade de 1686 L/s (COELHO, 
2007; BIELSCHOWSKY, 2014). A ETE foi contemplada pelo PDBG através da 
instalação das unidades de secagem do lodo por centrifugação (SONODA, 2013). 
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A posterior avaliação das melhorias trazidas pelo PDBG revelou que da remoção 

de DBO planejada de 29,9 tons/dia, apenas 11,2 tons/dia estava sendo realizada na ETE 
Penha, correspondendo a apenas 37% da remoção. A eficiência do tratamento foi 
estimada em 90%, um valor razoável. Como as outras ETEs avaliadas, a ETE Penha 
também mostrou um pequeno volume de esgotos sendo tratado. Porém, diferentemente 
das outras ETEs avaliadas, o pequeno volume tratado não estava principalmente 
relacionado à falta de conexões com a rede de esgotamento, mas sim com a incapacidade 
da planta em receber alto volume de esgoto por causa da sua situação deteriorada. Na 
ETE Penha os equipamentos deteriorados são simplesmente inutilizadas ao invés de 
serem reparados, restringindo o volume de esgotos recebidos para tratamento. Dado o 
contínuo processo de deterioração, investimentos em novos equipamentos devem ser 
conduzidos para melhorar sua capacidade (SONODA, 2013). 

 
FIGURA 10.19 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PENHA 

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com 

3.11.3.5 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ILHA DO GOVERNADOR (SES ILHA DO 

GOVERNADOR)  
 

A ETE Ilha do Governador é responsável pelo tratamento de todo o esgoto 
proveniente da Ilha do Governador, que corresponde à uma área de 36 km2 e uma 
população de cerca de 200 mil pessoas (LIMA, 2006). No geral, o sistema, de 
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responsabilidade da CEDAE, cobre uma área de 24,16 km2 servindo uma população de 
aproximadamente 154 mil pessoas (PCI, 2003).  

 
A ETE Ilha do Governador foi a segunda construída no Brasil utilizado o processo 

de lodo ativado (BIELSCHOWSKY, 2014). Ela foi construída em 1969 com capacidade 
de tratamento de 200 L/s (Coelho, 2007). A estação de tratamento teve sua capacidade de 
tratamento secundário ampliada de 200 L/s para 525 L/s durante o PDBG (IDB, 2006). 

 
FIGURA 10.20 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ILHA DO GOVERNADOR. 

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com 

3.11.3.6 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SÃO GONÇALO (SES SÃO GONÇALO)  
 

O sistema de esgotamento São Gonçalo, de responsabilidade da CEDAE, cobre 
as áreas da bacia dos rios Imboassu e Bomba (PMSB São Gonçalo) cobrindo uma área 
de 21 km2 e servindo 142 mil pessoas (PCI, 2003). A ETE São Gonçalo é responsável 
pelo tratamento de esgotos no sistema e foi construída no âmbito do programa PDBG 
com tratamento secundário e capacidade de tratamento instalada de 765 L/s (IDB, 2006). 
A estação de tratamento não está operando atualmente devido a obras de ampliação de 
sua capacidade para tratar mais 750 L/s (PMSB São Gonçalo, 2013). Antes de ser 
desativada para ampliação a ETE operava com tratamento primário incompleto uma vez 
que os digestores não estavam funcionado. Em consequência havia acúmulo de lodo nos 
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decantadores. O tratamento secundário não estava sendo realizado devido à inoperância 
da unidade geradora de oxigênio (TCE-RJ, 2006). 

 
FIGURA 10.21 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO SÃO GONÇALO. 

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com 

 
A vazão do afluente desta ETE estava abaixo do previsto, pois ainda falta a 

implantação de redes de esgotos e ligações interdomiciliares em diversas áreas para a 
conclusão das obras no Sistema São Gonçalo (TCE-RJ, 2006). A área 1 na Figura 10.22 
é única comtemplada com rede de coleta de esgotos, construída também no âmbito do 
PDBG. A rede não está funcionando, como observado na Figura 10, porque a ETE São 
Gonçalo está sendo ampliada. As áreas 2 e 3, na Figura 10.22 não tem rede de coleta mas 
os projetos já foram desenvolvidos serão conduzidos com recursos federal (PAC). As 
áreas 4 e 5 não possuem rede de coleta e nem projetos para implementação da rede (PMSB 
São Gonçalo, 2013). 
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FIGURA 10.22. ÁREAS DOS PROJETOS DE REDE DE ESGOTAMENTO.  

 
Fonte: PMSB São Gonçalo, 2013. 

 
Todo o esgoto produzido em Paquetá é projetado para ser tratado na ETE São 

Gonçalo também. A Ilha de Paquetá recebeu intervenções estruturais do PDBG através 
da construção de uma pequena estação de tratamento de esgoto com tratamento 
secundário, capacidade de 27 L/s e um emissário submarino (BID, 2006). Porém, de 
acordo com uma auditoria operacional conduzida em 2006, após conclusão do PDBG a 
ETE Ilha de Paquetá, mesmo possuindo tratamento secundário mostrou uma eficiência 
menor que 30% na remoção de DBO. A razão para essa pequena eficiência foi a 
salinidade do afluente de esgoto, uma vez que o cloreto compromete o desenvolvimento 
de bactérias responsáveis pela decomposição da matéria orgânica (TCE-RJ, 2006). De 
acordo com informações mais recentes a ETE Paquetá está sendo desativado porque a 
planta nunca funcionou como o previsto. O novo plano é enviar todo o esgoto produzido 
em Paquetá para tratamento secundário na ETE de São Gonçalo e as obras fazem parte 
do Projeto Sena Limpa 2. O projeto consiste em assentar 9,6 km de tubulações de 
polietileno de alta densidade com diâmetro de 355 mm no fundo da Baía de Guanabara, 
que com a ajuda de estações de bombeamento levarão o esgoto da ilha para a ETE São 
Gonçalo. A intervenção também inclui a construção de um cinturão circulando a ilha para 
a retenção dos esgotos e do escoamento superficial que trazem excrementos de cavalos 
para as águas da Baía. Os cerca de 4500 habitantes da ilha mais os turistas, totalizando 
20 mil pessoas, ganharão acesso a uma melhor estrutura de saneamento (CEDAE, 2013). 
 

3.11.3.7 SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NITERÓI 
 

A Figura 10.23 destaca os sistemas de esgotamento na cidade de Niterói. É 
importante destacar que dos seis sistemas ilustrados na Figura 10.23, dois deles, Itaipú e 
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Camboinhas, não estão inseridos na área que drena para a Baía de Guanabara. Os sistemas 
que estão inseridos nas áreas drenantes à Baía são o Barreto (destacado em vermelho na 
Figura 10.23), Toque-Toque (em verde), Jurujuba (em amarelo) e Icaraí (em preto). 

 
FIGURA 10.23. SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI.  

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com 

 
Em 1997, foi criada a Companhia Águas de Niterói (CAN), um consórcio privado 

responsável pela coleta e tratamento de esgotos no município de Niterói. Após os 
estabelecimento da CAN como provedor dos serviços de esgotamento foram observados 
grandes melhorias nas redes de esgotamento e no tratamento de esgotos, colocando a 
cidade como uma das melhores em relação ao saneamento na Bacia da Baía de Guanabara 
(COELHO, 2007). 

 
Atualmente a Águas de Niterói é responsável por sete estações de tratamento de 

esgotos em Nitéroi, que são as ETEs Camboinhas, Mocanguê, Icaraí, Itaipu, Toque-
Toque, Jurujua e Barreto. Mocanguê foi inaugurada em 2002 e serve a base da Marinha 
com vazão de esgoto de 15 L/s e tratamento biológico em nível secundário. Toque-Toque 
foi inaugurada em 2004 com capacidade média de vazão de 220 L/s e tratamento 
secondário. Jurujuba foi inaugura em 2005 para tratar em nível secundário 30 L/s de 
esgoto. Barreto atende a área norte do munícipio com capacidade máxima de tratamento 
de 85 L/s (Águas de Niterói website, n.d.; COELHO, 2007). 
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O sistema Icaraí abrange uma área de 15,50 km2 e serve 172 mil habitantes (PCI, 

2003). A ETE Icaraí é a maior estação de tratamento de esgotos de Niterói e passou por 
um processo de expansão e foi reinaugurada em 2003 com tratamento primário 
quimicamente assistido. Na ETE Icaraí são tratados os esgotos dos bairros Charitas e São 
Francisco, o tempo seco do Canal Canto do Rio e aproximadamente 5000 m3/mês de 
chorume proveniente dos aterros nas proximidades (COELHO, 2007). De acordo com a 
Companhia Águas de Niterói, a ETE tem capacidade para tratar uma vazão de 1350 L/s 
e todo efluente tratado á lançado diretamente na Baía de Guanabra pelo emissário 
submarino de Icaraí (COELHO, 2007). A vazão do efluente está de acordo com o previsto 
(TCE-RJ, 2006). 
 

3.11.3.8 SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ALCÂNTARA (SES ALCÂNTARA)   
 

O sistema de esgotamento sanitário de Alcântara cobre parte do município de São 
Gonçalo. Até 2010 a população vivendo nesse sistema era estimada em 455 mil pessoas. 
No sistema Alcântara têm três estações de tratamento de esgoto e uma está sendo 
construída, como mostrado na Figura 10.24. As ETEs existentes são Jardim Catarina, 
Laranjal e Tribobó, e a que está sendo construída é a ETE Alcântara (PMSB São Gonçalo, 
2013). 

 
FIGURA 10.24. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO ALCÂNTARA. 

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com 
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A ETE Jardim Catarina é operada pela CEDAE com uma capacidade de vazão de 
afluente de 200 L/s. As ETEs Laranjal e Tribobó estão sob responsabilidade do município 
e atualmente não operam. O projeto existente para a bacia é a construção de uma estação 
de tratamento principal chamada Alcântara com um capacidade máxima de vazão de 2400 
L/s que irá servir a bacia de esgotamento em sua totalidade. A intenção é que as outras 
estações de tratamento na região sejam desativadas após a implementação da ETE 
Alcântara. O projeto inclui também a construção de troncos, itnerceptadores, tubulações 
e estações elevatórias (PMSB São Gonçalo, 2013). 

 
FIGURA 10.25. BACIAS DE ESGOTAMENTOS DO SISTEMA ALCÂNTARA. 

 
Fonte: PMSB SÃO GONÇALO, 2013. 

 
A ETE Alcântara se localizará na região de Mutondo, como pode ser visto pela 

Figura 10.25. A área de Mutondo não possui rede de coleta e portanto a CEDAE está 
construindo uma rede na região como observado na Figura 10.24. A área Jardim Catarina 
é servida por rede de esgotamento devido a existência da ETE Jardim Catarina que trata 
parcialmente os esgotos da bacia. A área de Galo Branco possui rede porém todo o esgoto 
é descartado “in natura” no rio Alcântara. A área Colubandê não é servida por uma rede 
de coleta significante mas a CEDAE está desenvolvendo projetos com recursos federais 
para a futura implementação de uma rede na região (PMSB São Gonçalo, 2013). 

 
 O PSAM lidera algumas intervenções nas áreas de Galo Branco, Mutondo e 
Jardim Catarina. No fim, espera-se que com essas intervenções 225 mil pessoas tenham 
acesso ao serviço de esgotamento (PSAM). 
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3.11.3.9  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO FERMA (SES FERMA)  
 

Em Itaboraí está prevista a implementação de obras de esgotamento que irão 
instalar 167 km de rede coletora, 22 estações elevatórias e a estação de tratamento de 
esgotos de Ferma, com capacidade nominal de 330 L/s. O sistema será implementado em 
duas etapas e no futuro será possível incorporar mais duas áreas do município ao sistema. 
A Figura 10.26 mostra a primeira área a ser implementada (em azul), a segunda área a ser 
implementada (em amarelo) e as áreas futuras a serem incorporadas (em vermelho) 
(PMSB Itaboraí, 2014). 

 
FIGURA 10.26. ÁREAS DE COBERTURA DO SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DE 

ITABORAÍ. 

 
Fonte: PMSB Itaboraí, 2014. 

 
A área delimitada pela linha azul na Figura 10.26 é a consiste na primeira etapa 

do projeto e está sob implementação, correspondendo ao programa de compensação 
ambiental devido a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro – 
COMPERJ, determinado pela Secretária Estadual do Ambiente (SEA) e pelo Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA), com investimentos da Petrobras. De acordo com o plano 
municipal de saneamento básico de Itaboraí, as obras começaram em abril de 2013 
objetivando instalar 60 km de rede coletora, 12 estações elevatórias e um módula da 
estação de tratamento Itaboraí (Ferma) com fluxo nominal de 110 L/s. A ETE terá 
processo de lodo ativado e irá operar pelo processo de Reator de Leito Móvel com 
Biofilme (MBBR). A ETE será construída no bairro Jardim Ferma e o efluente será 
lançado no rio Vargem, um tributário do rio Porto das Caixas. 

 



165 
 

 
 A área delimitada em amarelo na Figura 10.26 será financiada com recursos 

federais do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) mas ainda não há 
expectativas para o início da implantação, porque os projetos ainda devem ser licitados. 
Essa segunda fase consiste na complementação da rede de esgotamento através da 
implementação de 107 km de tubulações, 10 estações elevatórias e a ampliação da ETE 
Ferma para uma capacidade de 330 L/s. Para as áreas delimitadas em vermelho não 
existem informações sobre fontes de recurso (PMSB Itaboraí, 2014). O Sistema Ferma 
esperado à curto prazo está ilustrado na Figura 10.27, que corresponde as áreas 
delimitadas pelas linhas azul e amarela da Figura 10.26. 

 
A bacia do rio Vargem corresponde a área que será predominantemente coberta 

pelo sistema sob implementação. As intervenções serão realizadas em duas etapas e no 
final da primeira etapa já esperado que 6,5% da população de Itaboraí ser atendida por 
serviços de esgotamento. A segunda fase com recursos do PAC irá aumentar esse índica 
para 15% até o final de 2018, o que corresponderá a aproximadamente 40000 pessoas 
(PMSB Itaboraí, 2014). 

 
Um obstáculo para a implementação de insvestimentos em saneamento em 

Itaborái é o atual padrão disperso de ocupação observado por todo o território do 
município, o que aumenta o investimento necessário per capita porque a densidade de 
residências conectadas ao sistema é pequena (PMSB Itaboraí, 2014). 

 
FIGURA 10.27. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO FERMA. 

 
Fonte: psam.maps.arcgis.com 
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3.11.3.10  SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO APOLO (SES APOLO)  
 

Em Itaboraí o sistema de esgotamento é operado pela CEDAE em algumas áreas 
e pela SAAE em outras áreas. Atualmente o único sistema operado pela CEDAE em 
Itaboraí está localizado no bairro Apolo III, interligado ao sistema no bairro Apollo II, no 
município de São Gonçalo. O esgoto coletado em Apolo II e Apolo III são transportados 
para a ETE Apolo em São Gonçalo. O sistema tem cerca de 24 km de rede de coleta 
distribuída em parte dos territórios de São Gonçalo e Itaboraí, como pode ser observado 
na Figura 10.28. A ETE Apolo foi implementado em 1998 e o processo de tratamento é 
por lodo ativado. Sua capacidade nominal é de 75L/s e o corpo d`água que recebe o 
efluente é o rio Goiana (PMSB Itaboraí, 2014). 

 
FIGURA 10.28. SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO APOLO. 

 

Fonte: psam.maps.arcgis.com 
 

3.11.4 A PORÇÃO NOROESTE DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 
 

A densidade populacional é particularmente alta na porção oeste da bacia – 
população do Rio de Janeiro, Belford Roxo, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, São João de 
Meriti, Mesquita e Nilópolis representam aproximadamente 80% da população total da 
bacia – onde as contribuições dos efluentes domésticos e industriais para a degradação 
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ambiental é significante, com pequena parcela do esgoto sendo adequadamente tratada 
(LIMA, 2006). 

 
Excluindo o Rio de Janeiro e considerando só as cidades a noroeste da Baía, 

observa-se condições ambientais ainda mais precárias. As cidades do noroeste da Baía, 
que são Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias, Belford Roxo e Nova 
Iguaçu, fazem parte da Baixada Fluminense, incluída na Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro e ilustrada na Figura 10.29.  

 
FIGURA 10.29. REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO E DESTAQUE PARA AS CIDADES DA 
BAIXADA FLUMINENSE. NOTA-SE QUE AS CIDADES INCLUÍDAS NA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE 
GUANABARA QUE POSSUEM ÁREAS DRENANTES PARA A PORÇÃO NOROESTE DA BAÍA, PERTENCEM À 

BAIXADA FLUMINENSE E SÃO BELFORD ROXO, NOVA IGUAÇU, NILÓPOLIS, DUQUE DE CAXIAS, SÃO JOÃO DE 
MERITI E MESQUITA. 

 
Fonte: espacoeconomia.revues.org 

  
No final do século XIX a Baixada Fluminense era principalmente uma área 

agrícola com grande presença de canaviais, plantações de mandioca e laranja e outros 
cultivos de subsistência. Porém nas décadas mais recentes a área se tornou urbana. Nas 
primeiras décadas do século XX, houve a implementação de novas rodovias e ferrovias 
para conectar a região à cidade do Rio de Janeiro, tais como a Avenida Brasil e a Rodovia 
Presidente Dutra. Os anos seguintes foram caracterizados por um crescimento 
populacional intenso devido as constantes migrações de pessoas para as áreas rurais antes 
ocupadas por grandes fazendas (ROCHA, 2014).  

 
A atual conjuntura da região é alarmante, principalmente porque investimentos 

em infraestrutura de saneamento não se desenvolveram na mesma velocidade da 
urbanização. A precária performance das cidades da região nos indicadores sociais são 
relacionadas à precariedade das condições básicas e serviços, especialmente a enorme 
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demanda por saneamento básico. Além disso a região se encontra em terras alagáveis e 
portanto sofre com enchentes e transbordamento dos rios, como o Sarapuí, Iguaçu e 
Botas. Toda a complexidade e problemas legitimam a região como um espaço de 
intervenções e foco de políticas públicas no estado do Rio de Janeiro (ROCHA, 2014).  

 
Para a área da Baixada Fluminense pertencente à Bacia da Baía de Guanabara há 

a visão de uma complexa estrutura hidraúlica e de esgotamento porque o sistema de 
abastecimento de águas e esgotamento devem ser integrados entre todos os municípios. 
Devido à essa complexidade houve o desenvolvimente de um Estudo Regional de 
Saneamento Básico (ERSB) além dos Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB) 
para cada cidade da região. O ERSB cobre as bacias do rio Estrela/Saracuruna, Igualçu e 
Pavuna/Meriti, e portanto, as cidades envolvidas no estudo s’ao Belford Roxo, Mesquita, 
Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, parte de Nova Iguaçu e Magé e o norte 
da capital Rio de Janeiro.  

 
FIGURA 10.30. SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS QUE DRENAM PARA A PARTE NOROESTE DA BAÍA DE 

GUANABARA. OS MAPAS MOSTRAM OS LIMITES CONSIDERADOS NO ESTUDO REGIONAL DE SANEAMENTO 
BÁSICO. 

 
Fonte: ERSB – CONEN, 2013. 

 
Como os PMSBs, o ERSB foca no abastecimento de água e esgotamento sanitário. 

Através do Estudo Regional de Saneamento Básico foi conduzido um estudo de 
caracterização e diagnóstico da área e um posterior estudo de prognóstico e proposições. 
A caracterização e diagnóstico consistiram no entendimento da atual situação da água e 
esgotos em toda a área estudada. E foi a partir desse estudo que foram projetadas e 
estabelecidas proposições e metas para o curto, médio e longo prazo para atingir a 
universalização do saneamento na região de interesse. Apesar de existir este Estudo 
Regional de Saneamento Básico, alguns municípios da parte noroeste da Bacia da Baía 
de Guanabara já desenvolveram seus próprios Planos Municipais de Saneamento Básica, 

 



169 
 

tais como Rio de Janeiro, em 2011, Nilópolis e Nova Iguaçu em 2013 e São João de Meriti 
em 2014. 

 
 Atualmente, das 11.5 milhões de pessoas vivendo nos municípios no entorno da 
Baía de Guanabara, a área delimitada no ERSB corresponde a aproximadamente 40% 
dessa população (CONEN, 2013). É interessante entender a situação ambiental e do 
saneamento na região delimitada na Figura 10.30 porque essas bacias drenam diretamente 
para a região noroeste da Baía de Guanabara e o uso do solo nessas bacias está 
completamente associado à grande degradação hídrica dessa região da Baía. 
 

A Figura 10.31 mostra a cobertura do sistema de coleta de esgotos. Áreas em azul 
representam que o sistema está em operação, enquanto as áreas em vermelha são redes 
sendo projetadas. Através da Figura 10.31 é observado que um dos maiores problemas do 
serviço de esgotamento na Baixada fluminense é a falta de uma rede que integre toda a 
área através de ligações interdomicialiares, interceptadores e troncos coletores. Devido à 
essa rede de esgotamento pouco integrada, grande parte dos esgotos não é enviado para 
tratamento adequado nas estações de tratamento de esgoto da região. 
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FIGURA 10.31. CONDIÇÕES DA REDE DE COLETA DE ESGOTO NA BAIXADA FLUMINENSE. 

 
Fonte: CONEN, 2013. 
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FIGURA 10.32. SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PROPOSTOS PARA A REGIÃO NOROESTE DA 

BACIA DA BAÍA DE GUANABARA. 

 
Fonte: CONEN, 2013. 
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FIGURA 10.33. TRONCOS, ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS E ETES NA REGIÃO NOROESTE DA BACIA DA BAÍA 

DE GUANABARA. OS TRONCOS E ETES EM VERMELHO SÃO PROPOSIÇÕES

 
 

Fonte: CONEN, 2013 
 

De fato, as cidades da Baixada Fluminense, localizadas na região noroeste da 
Bacia da Baia de Guanabara estão entre as piores cidades do estado do Rio de Janeiro no 
quésito serviços de saneamento e infraestrutura. Quatro cidades da área estudada ocupam 
as piores posições no ranking de saneamento do Instituto Trata Brasil. O ranking levou 
em consideração as 100 maiores cidades do Brasil e foi baseado em informações de 2012 
do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS). As quatro cidades 
foram Belford Roxo ocupando a posição 86ª, Duque de Caxias (93ª), São João de Meriti 
(94ª) e Nova Iguaçu (95ª) (INSTITUTO TRATA BRASIL, 2014). 

 



173 
 

 

 



174 
 

3.11.4.1 BELFORD ROXO 
 

No município de Belford Roxo existem cerca de cinco estações de tratamento de 
esgoto. O estado (CEDAE) é responsável pela ETE Orquídea, Joinville e Sarapuí, todas 
com capacidade de tratamento de vazão de esgotos significante. O município é 
responsável pelas outras duas, Vilar Novo e São Bernardo, ambas de pequena dimensão 
e atualmente descarregando seus efluentes in natura nos corpos hídricos. A ETE Sarapuí 
é a estação de tratamento mais importante dentre elas e foi construída durante o Programa 
de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBBG). Esta ETE apesar de se localizar na 
cidade de Belford Roxo, foi projetada para servir também as cidades de Duque de Caxias, 
São João de Meriti, Mesquita e Nilópolis com tratamento secundário de 1500 L/s de 
esgoto. A planta pode atingir capacidade total de projeto de 3000 L/s, porém atualmente 
ela trata apenas 450 L/s, atendendo cerca de 120 mil pessoas (PSAM ArcGis). A ETE 
Joinville está sob obras de recuperação para adequação do sistema de esgotamento e a 
ETE Joinville atualmente está desativada (CONEN, 2013; IDB, 2006). 
 

3.11.4.2 DUQUE DE CAXIAS 
 
Apesar de ter sido previsto mais duas estações de tratamento de esgoto (ETE 

Cângulo e Pilar), no território de Duque de Caxias existe apenas a ETE Gramacho. A 
ETE Gramacho consiste de três lagoas de estabilização e atualmente opera com alguns 
problemas, especialmente relacionados à sua localização em área sensível. O maior 
problema na estação Gramacho se dá pela insurgência do nível de água subterrânea por 
causa da proximidade com o mar e as características geomorfólogicas da região. Outro 
problema é a presença de muitos manguezais nas áreas circundantes da estação de 
tratamento, o que impede a expansão do tratamento e torna a área bastante sensível. 
Devido a esses fatores, a ETE Gramacho promove um desequilíbrio ecológico porque se 
localiza em uma zona de enchentes constantes por causa da falta de obras de drenagem e 
das condições do solo (CONEN, 2013). A região é sede do aterro de Jardim Gramacho, 
sempre visto como um lixão a céu aberto, que foi desativado em 2011 por atingir 
capacidade total.  
 

3.11.4.3 MESQUITA 
 

Não existem estações de tratamento de esgoto em Mesquita e por isso o município 
envia parte do esgoto para tratamento na ETE Sarapuí, através de uma pequena rede 
existente (CONEN, 2013). 
 

3.11.4.4  NILÓPOLIS 

 



175 
 

De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de Nilópolis, divulgado 
em 2013, 40% do esgoto do município começou a ser tratado pela ETE Sarapuí, em 
Belford Roxo. De acordo com o município existe uma pequena estação de tratamento fora 
de operação no bairro de Santos Dummont e também existe projeto para uma outra ETE 
no mesmo bairro para atende 24 mil pessoas. Portanto, em Nilópolis o tratamento de 
esgotos encara problemas de infraestrutura (CONEN, 2013). A ETE Sarapuí tem 
capacidade para ser o destino final de grande parte do esgoto de Nilópolis, porém por 
falta de interceptadores e troncos coletores para os bairros na parte sul do município e a 
falta de ligações interdomiciliares com o existente interceptador da CEDAE, observado 
na Figura 10.33, o envio de grande quantidade de esgoto para tratamento na ETE Sarapuí 
é impossibilitado. O grande problema atualmente é que devido a falta de rede coletora, o 
sistema de esgoto se conecta ao sistema de drenagem pluvial sem qualquer tratamento. 
Além disso, parte da população ainda utiliza valas ou descarregam seus esgotos 
diretamente nos corpos d’água. O município também conta com esgoto à céu aberto 
(PMSB Nilópolis, 2013). 

 
De acordo com o Estudo Regional de Saneamento Básico, pelo fato de Nilópolis 

pertencer a duas bacias diferentes, como visto na Figura 10.30 e 10.33, seria mais lógico 
e viável conectar a rede de coleta do sul do município ao sistema Pavuna ao invés de 
conectá-lo ao sistema Sarapuí, pois dessa forma se poupa a construção de estações 
elevatórias (CONEN, 2013). 
 

3.11.4.5  NOVA IGUAÇU 
 

Existem sete estações de tratamento de esgotos pequenas servindo o município e 
elas são responsáveis por uma pequena porcentagem de tratamento. As pequenas ETEs 
localizadas em Nova Iguaçu focam no tratamento de esgoto de áreas específicas e 
particulares ao invés do tratamento do município como um todo (CONEN, 2013). Porque 
a cidade está distribuída entre duas regiões hidrográficas distintas, Bacia da Baía de 
Guanabara e Bacia de Guandu, das sete ETEs, apenas quatro se localizam no território 
pertencente a região da Baía de Guanabara. Estas quatro ETEs são Jardim Canaã, Jardim 
Panorama, Rancho Fundo e Palhada, que podem ser observadas na Figura 10.7. 

 
As pequenas ETEs de Nova Iguaçu lançam seus efluentes nos Rios Bota, Guandu 

Mirim, Iguaçu e Rio das Velhas e todo o resto do esgoto que não é tratado tem seu destino 
os corpos hídricos das sub-bacias que cobrem o município. A intenção de Nova Iguaçu é 
de no futuro abandonar essas sete estações de tratamento de baixa capacidade e definir 
novas estações de tratamento de acordo com o plano de saneamento que está sendo 
elaborado (PMSB Nova Iguaçu, 2013). 
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3.11.4.6  MAGÉ 
 

De acordo com dados do SNIS 2013, 42% da população de Magé é servida por 
rede de esgoto, porém, essa rede consiste de uma rede combinada onde águas pluviais e 
esgoto são coletados pela mesma tubulação. Mesmo com essa cobertura da rede, o 
município não tem o seu esgoto tratado e não possui estações de tratamento em operação. 
Portanto todo o esgoto acaba fluindo para as praias e rios da regiã (PMSB Magé, 2013).  

O município possui duas estações de tratamento pequenas, construídas à cerca de 
dez anos atrás. A ETE Lagoa tem capacidade de apenas 10 L/s e a ETE Mauá de 3 L/s. 
Ambas as estações de tratamento estão inativas desde a inauguração e atualmente se 
encontram em um precário estado de conservação por causa de roubo de equipamentos e 
vandalismo (PMSB Magé, 2013). 
 

3.11.4.7  SÃO JOÃO DE MERITI 
 

Não existe estação de tratamento de esgoto na cidade e o esgoto da região norte 
do município e enviado para a ETE Sarapuí e o esgoto dos bairros da parte sul para a ETE 
Pavuna. De acordo com o Plano Municipal de Saneamento Básico de São João de Meriti 
não há necessidade de uma ETE exclusiva para o município, porém a rede de esgotamento 
ainda necessita de muitas melhorias estruturais e manutenção. Não há sistema separador 
absoluto na coleta de esgoto, há falta de interceptadores, parte do sistema de coleta está 
assoreado e outra parte há alta taxa de infiltração, ocorrem vários vazamentos de esgoto 
e o controle operacional das estações elevatórias existentes é insuficiente (CONEN, 
2013). Em novembro, 2015, a prefeitura inaugurou a companhia Águas de Meriti, que é 
uma parceria entre a Conasa e Aegea. O consórcio, junto da CEDAE irá conduzir obras 
para resolver o problema sanitário no município, que visa atingir 90% de tratamento de 
esgoto em oito anos. Como Niterói, São João de Meriti está abraçando a privatização dos 
serviços de saneamento e com essa iniciativa espera melhorar substancialmente o 
tratamento dos esgotos, que atualmente acabam chegando “in natura”, principalmente, 
nos rios Sarapuí e Meriti (Prefeitura de São João de Meriti, 2015). 
3.11.5 PROPOSIÇÕES PARA O ESGOTAMENTO DA BACIA DA BAÍA DE GUANABARA 
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(Fonte: psam.maps.arcgis.com/home/) 
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3.12 AS INDÚSTRIAS NA BAÍA DE GUANABARA 
 

Um crescimento industrial significativo no Rio de Janeiro foi observado após a 
implementação da Refinaria da Petrobras em Duque de Caxias (REDUC), em 1961. A 
REDUC neste momento era a maior refinaria do país processando 220.000 barris/dia e 
favoreceu a instalação de outras indústrias petroquímicas na região. Atualmente a 
atividade petroquímica pe o setor industrial mais produtivo da região da Baía de 
Guanabara (PETROBRAS, 2009). 

 
De acordo com registros da extinta FEEMA, existem 3823 indústrias de um total 

de 7500 empreendimentos na região metropolitana do Rio de Janeiro. Há uma 
predominância de indústrias dos setores químico, metalúrgico e de minerais não-
metálicos. Porém, outros setores também são encontrados na região, tais como os setores 
mecânico, materiais de transporte, plásticos, alimentos e bebidas, perfume, velas e 
indústrias de sabões e detergentes. As indústrias se concentram preponderantemente nas 
áreas próximas ao município do Rio de Janeiro, que por sua vez possui 63% das indústrias 
em seu territóiro. Em termos espaciais, a maior parte das indústrias se concentram na 
porção leste da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara (PETROBRAS, 2009). 

 
De acordo com o Censo Industrial do IBGE de 1985, os municípios localizados 

na Região Hidrográfica da Baía de Guanabara possuem 74% de todas as indústrias, 77% 
do total de empregados e 72% da receita do setor de produção do estado do Rio de Janeiro 
(COELHO, 2007). Os números do Censo Industrial do IBGE diferem um pouco dos 
registros da FEEMA. Como pode ser observado na tabela abaixo, o IBGE estimou mais 
16.000 indústrias no estado do Rio de Janeiro e apenas o município do Rio de Janeiro 
abriga mais de 9.000 indústrias e 320.000 empregados, correspondendo respectivamente 
a 53% e 60,7% de todas as indústrias e empregados no estado. 

 
TABELA 7.1. DISTRIBUIÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DE 

ACORDO COM O CENSO INDUSTRIAL DO IBGE DE 1985 
 

Região Número de indústrias Número de empregados 
Estado do Rio de Janeiro 16.892 528.657 
Município do Rio de Janeiro 8.959 320.820 
Baixada Fluminense 1.998 46.734 
Niterói e São Gonçalo 1.092 28.265 
Outros municípios da RM 443 9.525 

Fonte: Coelho, 2007. 
 

Vale notar que as unidades com menos de 10 empregados representam 61% de 
todas as indústrias, porém, essas representam apenas 7% da oferta de empregos no setor 
industrial. Em contrapartida, 11% das indústrias, com 50 ou mais empregados, 
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representam 72% de toda a mão de obra. Portanto, é verificado que as poucas unidades 
com tamanho excepcional dominam o mercado em relação ao contrato de empregados 
(COELHO, 2007). 
 
3.12.1 LANÇAMENTOS INDUSTRIAIS NA BAÍA DE GUANABARA 
 

As atividades industriais consistem em um dos principais fatores de contaminação 
para a Baía de Guanabara, sendo responsáveis por aproximadamente 20% de toda carga 
orgânica e quase a totalidade da carga de substâncias tóxicas e metais pesados que 
atingem as águas da Baía (LIMA, 2006; COELHO, 2007). A urbanização levou ao 
desenvolvimento do segundo maior pólo industrial do Brasil em 1950 na Bacia 
Hidrográfica da Baía de Guanabara. E mesmo este pólo industrial consisindo 
principalmente de indústrias de pequeno e médio porte, são as indústrias maiores que são 
responsáveis pela maior parte da poluição industrial na Baía (LIMA, 2006).  

 
Estudos passados indicaram que aproximadamente 70% da contaminação da bacia 

hidrográfica proveniente das indústrias era gerada por apenas 55 indústrias e um total de 
90% da contaminação era gerada por 455 indústrias de médio, pequeno e grande porte 
(ECOLOGUS-AGRAR, 2005). Em 2000, considerando as indústrias mais poluídoras que 
estavam em operação, chegou-se a conclusão que elas eram responsáveis por 
aproximadamente 80% da poluição industrial com um fluxo estimado de efluente da 
ordem 0,266 m3/s com concentração média de DBO de 134,5 mg/L e de DQO de 238,4 
mg/L (ECOLOGUS-AGRAR, 2005). Essas indústrias estão mostradas na Tabela 7.2 
abaixo (BVRIO/FUNBIO, 2013; GRAEL, 2015).  

 
TABELA 7.2. ALGUMAS INDÚSTRIAS E SEUS RESPECTIVOS CONSUMOS, 

DESCARTES E QUALIDADE DOS EFLUENTES 
No Corpos receptores Indústrias 

Consumo 
(m3/dia) 

Retorno 
(m3/dia) 

DBO 
(mg/L) 

DQO 
(mg/L) 

1 Canal do Mangue/Canal do Cunha UFE União Fabril Export S/A 150 56 80 160 
2 Canal do Cunha Refinaria Manguinhos 2034 672 65 430 
3 Canal do Cunha De Classe Cosméticos 10 5 130 270 
4 Canal do Cunha Editora O Dia S/A 10 8 220 1575 
5 Canal do Cunha Glaxo do Brasil - Prod. Farmac. 25 18 45 180 
6 Canal do Cunha Prosint Prod. Sintéticos 4 1 250 375 
7 Canal do Cunha União Manufatura de Roupas 5 3 90 180 
8 Canal do Cunha Eaton (Westinghouse) 3219 192 30 50 
9 Canal do Cunha General Eletric do Brasil S/A 60 27 59 50 

10 Canal do Cunha Plus Vita S/A 1350 580 40 110 
11 Canal do Cunha Ref. Piedade (COPERSUCAR) 670 218 90 495 
13 Rio Irajá De Millus S/A Ind. e Com. (N.Têxtil) 350 290 10 50 
14 Rio Irajá Thermandyne Ltda (W.Martins) 300 120 20 75 
15 São João de Meriti Limppano S. A. A. Buchem Tec. 6 4 30 50 
16 São João de Meriti Apolo Produtos de Aço 15 10 30 110 
17 São João de Meriti Ciba-Geigy Química S/A 300 250 23 782 
18 São João de Meriti Fabrimar S/A Ind. e Com. 75 34 40 50 
19 São João de Meriti IFF Essências e Fragr. Ltda 80 40 10 121 
20 São João de Meriti Ind. De Prod. Alim. Piraquê 65 40 5 34 
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21 São João de Meriti Panamericana S/A Ind. Quim. 1055 130 30 28 
22 São João de Meriti Procosa Prod. De Beleza Ltda 20 13 614 6694 
23 São João de Meriti Sanofi Winthrop Farmac. Ltda 94 65 50 10 
24 São João de Meriti Armco Staco Ind. e Metal. Ltda 55 18 30 60 
25 São João de Meriti Vulcan Material Plástico 43 32 60 423 
26 São João de Meriti Limppano S. A. - Química 120 55 350 1900 
27 Tinguá/Iguaçu Eluma S/A Ind. e Com. 40 30 30 10 
28 Rio da Bota Bergitex Ind. Têxtil Ltda 20 15 50 120 
29 Rio da Bota Comércio e Ind. GOFRA (Inega) 28 19 50 20 
30 ETE - Sarapuí Bayer do Brasil S/A 320 180 10 250 
31 Rio Iguaçu - Foz Sadia Concordia S/A Ind. e Com. 1500 750 80 300 
32 Canal Tomada Ref. Duque de Caxias (REDUC) 50000 12000 750 144 
33 Canal Tomada Ethyl Brasil Aditivos S/A (PIBSA) 90 60 110 240 
34 Canal Tomada Petroflex Ind. e Com. 650 480 130 280 
35 Canal Tomada Nitriflex S/A Ind. e Com. 350 260 130 280 
36 Rio Saracuruna Clariant - Rioquima (SANDOZ) 590 470 80 430 
37 Canal Imbariê Cia. Nac. de Tecidos Nova América 20 10 110 350 
38 Rio Inhomirim Mimopel Papéis Higiênicos Ltda 120 80 100 450 
39 Rio Inhomirim Ind. Bras. De Mat. Bélico (IMBEL) 25 18 30 60 
40 Rio Inhomirim Matad. Piabetá Com. de Carnes 35 25 120 220 
41 Rio Inhomirim Refrigerantes Pakera 800 70 350 400 
42 Rio Macacu Primo Schincariol Cervejaria Ltda 8000 400 350 450 
43 Rio Macacu CCPL - Macacu (central de prod.) 15 8 20 50 
44 Rio Guapimirim Cibrapel Papel e Embalagem 614 400 110 500 
45 Rio Guapimirim Klabin Fabr. Papel e Celulose 60 40 130 220 
46 Tanguá Cibran Cia. Bras. de Antibióticos 650 500 300 900 
47 Rio Guaxindiba CCPL - Coop. Prod. de Leite 140 60 20 50 
48 Rio Guaxindiba Getec - Guanababra Quim. Ind. 320 250 55 230 
49 Rio Guaxindiba Ind. e Com. De Lux Ltda 120 80 100 450 
50 Rio Guaxindiba Lab. B. Braun S.A. Prod. Farma. 350 185 13 350 
51 Rio Imboassu Grubb Representações 35 26 50 120 
52 Imboassu/Bomba Akzo Nobel Coatings 60 17 65 220 
53 Imboassu/Bomba Conservas Piracema S/A  35 10 300 550 
54 Imboassu/Bomba Coqueiro Alimentos (Quaker) 65 12 100 310 
55 Imboassu/Bomba Sul Atlântico Alim. Ind. e Com. 40 12 150 350 
56 Imboassu/Bomba COSIGUA 13 5 15 35 
57 Rio Bomba Cia. Ind. de Cons. Santa Iria 16 7 35 50 

 
Fonte: BVRIO/FUNBIO, 2013. 

 
O PDBG teve um sub-projeto para Controle da Poluição Industrial cujo o principal 

objetivo era gerar dados e informações para melhorar a efetividade do controle industrial, 
no que se relaciona aos efluentes líquidos, emissões atmosférias, resíduos sólidos e 
acidentes. No primeiro e segundo anos do PDBG, foram selecionadas 55 e 100 indústrias 
respectivamente, sendo essas as indústrias de médio e grande porte com maiores potencial 
poluidor. No terceiro e quarto anos mais 300 indústrias também seriam escolhidas 
(SCHEEFER, 2001). 

 
Com essa iniciativa dentro do PDBG era esperado reduzir em 90% a carga 

orgânica lançada por essas 455 indústrias na bacia da Baía de Guanabara em quatro anos; 
reduzir a carga tóxica na Baía em 97%; aumentar as inspeções através de procedimento 
do Programa de Autocontrole (Procon Águas e auditorias); e melhorar a efetivade dos 
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sistemas de tratamento em operação nessas indústrias. Os objetivos esperados para cada 
ano do projeto pode ser observado na Tabela 7.3. 

 
TABELA 7.3. OBJETIVOS DO SUB-PROJETO DE CONTROLE DA POLUIÇÃO INDUSTRIA 

NO ÂMBITO DO PDBG PARA AS 455 INDÚSTRIAS PRIORITÁRIAS 
 

Ano Indústrias prioritárias Redução DBO Redução óleo Redução metais 
Ano 1 55 64,7% 44% 19,9% 
Ano 2 100 27,6% 26,7% 24,6% 
Ano 3 150 4,7% 8,8% 41,4% 
Ano 4 150 30% 20,5% 14,1% 

 
Fonte: Scheefer, 2001. 

 
 

No primeiro ano do projeto foram selecionadas 55 indústrias que mostravam alto 
potencial poluidor e que eram fontes de atividades prejudicais na Bacia da Baía de 
Guanabara. Essas indústrias foram selecionadas de acordo com o porte e caracerísticas de 
seus processos industriais e foram incorporadas ao grupo 1 de prioridade. Essas indústrias 
por tipologia podem ser observadas na Tabela 7.4. Os gráficos na Figura 11.1 mostram a 
distribuição dessas indústrias de acordo com o potencial poluidor e tamanho. Como 
indicado por Scheefer (2001), é interessante notar que para a maioria das unidades, o 
potental poluidor de um determinado tipo de indústria não representa necessariamente a 
carga efetiva lançada por elas. O potencial poluidor está mais relacionado à instalação de 
sistemas de controle de efluentes líquidos e emissões atmosférias adequados e operando 
eficientemente (SCHEEFER, 2001). 

 
 

TABELA 7.4. AS 55 INDÚSTRIAS PRIORITÁRIAS DO PDBG POR TIPOLOGIA  
Tipo Quantidade 

Químicos 16 
Alimentos 11 
Têxtil 8 
Metalúrgica 8 
Petroquímica 4 
Farmacéutica 2 
Bebidas 3 
Papel 2 
Galvanização 1 

Fonte: Petrobras, 2009. 
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FIGURA 11.1. CLASSIFICAÇÃO DAS 55 INDÚSTRIAS PRIORITÁRIAS DE ACORDO COM O TIPO, TAMANHO 
E POTENCIAL POLUIDOR 

 
Fonte: Scheefer, 2001. 

 
De acordo com o Relatório de Controle Industrial da FEEMA (2005), antes da 

implementação do PDBG em 1994, apenas 20% dos efluentes líquidos dessas 55 unidades 
eram controlados. Em 2004, 10 anós depois, essa porcentagem aumentou para 97% 
(PETROBRAS, 2009). No contrato estabelecido entre o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e o governo do estado, foram estabelecidos dentro do Programa 
Ambiental Complementar, metas específicas a serem atingidas para as 55 indústrias do 
primeiro ano. As metas englobaram: a implementação de inspeções rotineiras; otimização 
do Procon Água para 50 indústrias; redução, no primeiro ano, de 19,9% da carga de óleos 
e graxas; redução, no primeiro ano, de 64,7% da DBO; redução, no primeiro ano, de 44% 
da carga de metais; e quantificação das cargas removidas durante o projeto (SCHEEFER, 
2001). É importante o fato de que não foram definidas metas relacionadas à carga de 
Demanda Química de Oxigênio (DQO), mesmo que de acordo com o relatório divulgado 
pela JICA (1994), foi confirmado que os efluentes industriais eram responsáveis por 
41,9% de toda carga de DQO lançada na Baía. Apesar de que a carga de DQO lançada na 
Baía na época era de 285,7 t/dia, quase a metada da carga total de DBO (493,02 t/dia), 
também deveria ter sido estabelecido metas para DQO, especialmente porque este 
representa as cargas que só podem ser degradadas quimicamente (SCHEEFER, 2011). 

 
Como observado na Figura 11.2, com respeito às 55 industrias categorizadas como 

prioridade 1, de 1994 à 2004 houve uma redução de 94% na carga de DBO, 93% na carga 
de DQO, 97% na carga de óleos e graxas, e 75,5% na carga de metais pesados nos 
efluentes descarregados por essas indústrias no corpos d’água. 
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FIGURA 11.2. REDUÇÃO DA CARGA POLUÍDORA DAS 55 INDÚSTRIAS PRIORITÁRIAS EM TERMOS DE DBO, 
DQO, ÓLEO E GRAXA E METAIS PESADOS, DE 1994 A 2004. 

 
Fonte: Petrobras, 2009. 

 
Em relação as outras 100 indústrias categorizadas como prioridade 2, foi 

observada uma redução de 1994 a 2004, de 90% da DBO, 97% de óleos e graxas e 71,4% 
de metais pesados (PETROBRAS, 2009). Informações sobre as indústrias dos anos 3 e 4 
não foram encontradas. No final o PDBG conquistou significativos avanços em termos 
de redução lançamentos industriais. De acordo com o relatório final do projeto, a redução 
das cargas poluídoras das indústrias foi significativa, como mostrado na Tabela 7.5. A 
baixa redução da carga de metais pesados descarregados na Baía de Guanabara reflete as 
atividades das pequenas indústrias, uma vez que para as indústrias de médio e grande 
porte contempladas, a redução foi superior à 70% (BVRIO/FUNBIO, 2013). 

 
 

TABELA 7.5. OS RESULTADOS FINAIS DO CONTROLE DA POLUIÇÃO INDUSTRIAL NO 
ÂMBITO DO PDBG PARA TODAS AS INDÚSTRIAS CONTEMPLADAS 

 
Carga 

(kg/dia) 
Potencial 

1994 
Remanescente 

2004 
% da 

remoção 
Meta do PDBG (% 

redução) 
DBO 80.000 10.686 87 90 
Oléo e graxa 10.200 314 97 95 
Metais 250 160 36 97 

 
Fonte: BVRIO/FUNBIO, 2013. 

 
Pela Tabela 7.5 é observado que a única meta de redução atingida ao fim do 

projeto foi para óleos e graxas. Porém, mesmo não atingindo as metas para carga orgânica 
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(DBO) a redução foi significante. Apesar do baixo impacto global do PDBG, 
especialmente pela precariedade das obras de saneamento, o programa reduziu 
significantemente a carga de contaminates industriais relacionada aos óleos e graxa e 
matéria orgânica (BVRIO/FUNBIO, 2013). Portanto, o PDBG foi muito decisivo para o 
controle industrial na Bacia da Baía de Guanabara. A existência do programa pode ser 
considerada um importante fator para fazer pressão nas indústrias para elas assumirem 
um comportamento ambiental adequado (SCHEEFER, 2001). A continuidade do 
programa de Controle Industrial também é essencial, especialmente, porque de acordo 
com representantes da FIRJAN (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), ainda há 
espaço para melhorias tecnológicas nos sistemas de tratamento das indústrias da Baía de 
Guanabara que ainda não são muito modernos (BVRIO/FUNBIO, 2013). De acordo com 
Scheefer (2001), se tivesse ocorrido um controle mais rigoroso para a refinaria da 
Petrobras, a REDUC, teria sido possível maiores melhorias em relação à carga industrial 
poluídora na Baía de Guanabara durante o PDBG (SCHEEFER, 2001). 

 
A expressiva redução da carga orgânica, observada com o Programa de Controle 

Industrial de 1994 a 2004 das 450 indústrias prioritárias listadas pela FEEMA, é uma 
evidência da redução carga orgânica industrial na Baía de Guanabara. A carga orgânica 
industrial foi estimada em 1977 em 95,2 t/dia pelo relatório Modelo de Qualidade da 
Água da Baía de Guanabara (Water Quality Model of Guanabara Bay) divulgado pela 
Hydroscience, Inc. Já em 2003, o relatório divulgado por Pacific Consultants 
International, confirmou uma redução para 23,2 t/dia, como pode ser observada na Tabela 
7.6 abaixo (PETROBRAS, 2009).  

 
 

TABELA 7.6. CARGA ORGÂNICA INDSUTRIAL POR SUB-BACIA DA BACIA DA BAÍA DE 
GUANABARA PARA O ANO 2000 

 
Região Sub-Bacia Carga Orgânica Industrial (t/dia) 

Oeste Enseada de Botafogo – Rio Carioca – Urca – Centro 0,898 
Oeste Canal do Mangue 0,425 
Oeste Canal do Cunha 3,049 
Oeste São Cristovão 0,245 
Oeste Rio Irajá – Canal da Penha – Rio Ramos 0,900 
Oeste Rios Acari – Pavuna – Meriti 1,826 
Oeste Cabo do Brito 0,218 
Noroeste Rios Iguaçu-Sarapuí 5,717 
Noroeste Rios Estrela-Inhomirim-Saracuruna 2,398 
Noroeste Mauá - 
Nordeste Rio Suruí 0,051 
Nordeste Rio Iriri - 
Nordeste Rio Roncador 0,054 
Nordeste Canal de Magé - 
Nordeste Rios Guapi/Macacu 1,308 
Nordeste Rio Caceribu 0,183 
Nordeste Rios  Guaxindiba/Alcântara 0,997 
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Nordeste Baía Itaoca - 
Leste Rio Imboassu - 
Leste Rio Bomba 4,108 
Leste Canal do Fonseca – Centro de Niterói - 
Leste Icaraí – Ingá – Boa Viagem (Catedrar) - 
Leste São Francisco, Jurujuba e Charitas 0,735 
Leste Canal Canto do Rio 0,033 
Ilha Ilha do Governador 0,097 
Ilha Ilha de Paquetá - 
Ilha Ilha do Fundão - 
Ilha Ilha do Engenho - 
Ilha Ilha de Santa Cruz - 

TOTAL 23,242 
Fonte: PACIFIC CONSULTANTS INTERNATIONAL, 2003. 

 
Como observado pela Tabela 7.6, a concentração de indústrias na porção oeste da 

Baía era responsável por uma maior carga orgânica de origem industrial no ano 2000. Na 
porção oeste, três sub-bacias que mais contribuem para a carga orgânica industrial são as 
sub-bacias do Canal do Cunha, e dos rios São João de Meriti e Iguaçu/Sarapuí. Na porção 
leste da Baía, a sub-bacia do Rio Bomba no município de São Gonçalo, também é uma 
fonte relevante de carga orgânica industrial. As sub-bacias que mais contribuem para o 
aporte de carga orgânica de origem industrial podem ser visualizadas na Figura 11.3. 

 
 

FIGURA 11.3. AS SUB-BACIAS DA BACIA DA BAÍA DE GUANABARA QUE MAIS CONTRIBUEM PARA 
CARGA ORGÂNICA INDUSTRIAL. 

 
 

Uma ilustração mostrando a pesada concentração de indústrias na sub-bacia do 
Canal do Cunha pode ser observada na Figura 11.4. A sub-bacia do Canal do Cunha está 
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localizada na área norte da cidade do Rio de Janeiro e é uma das áreas com maior 
densidade industrial das áreas circundantes à Baia de Guanabara. A sub-bacia cobre uma 
área do município do Rio de Janeiro com grande concentração de comunidades não 
desenvolvidas e de baixo recursos. A maior parte das indústrias lançam seus efluentes nos 
corpos d’água que fluem para a Baía de Guanabara e uma grande indústria a se destacar 
é a Refinaria de Manguinhos, que já contribuiu muito para a poluição da Baía de 
Guanabara. A situação da poluição na área é agravada pelo fato do Canal do Cunha fluir 
para o Canal do Fundão, que é uma área bastante assoreada da Baía de Guanabara e cuja 
dinâmica de circulação, alterada pelo intenso aterramento no passado, facilita a 
estagnação dos poluentes na região (KAUFMANN, 2009). 
 
 

FIGURA 11.4. CONCENTRAÇÃO INDUSTRIAL NA SUB-BACIA DO CANAL DO CUNHA. 

 
Fonte: Borges et al. (2014). 

 
A parte leste da bacia tem menos indústrias do que a parte oeste. Porém, a sub-

bacia do Rio Bomba mostrou grande contribuição para a carga orgânica industrial. A 
concentração de indústrias no lado leste da Bacia da Baía de Guanabara pode ser 
observada na Figura 11.5. Como esperado, observa-se alta concentração de indústrias na 
sub-bacia do Rio Bomba. Também há significante presença industrial em Itaboraí. Figura 
11.6 mostra algumas indústrias importantes na bacia drenante à APA Guapimirim. 
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FIGURA 11.5. DISTRIBUIÇÃO INDUSTRIAL NO LADO LESTE DA BACIA DA BAÍA DE GUANABARA. 

 
Fonte: Machado, 1998. 

 
 

FIGURA 11.6. LOCAL DAS INDÚSTRIAS PRIORITÁRIAS PARA CONTROLE INSTALADAS NA BACIA 
DRENANTE DA APA GUAPIMIRIM. 

 
Fonte: MMA/IBAMA, 2004. 

 
Atualmente, os esforços para controle de lançamento de efluentes estão associados 

com o licenciamento e legislação ambiental, mas também com a cultura internacional, 
que fez com que as indústrias mudassem nos últimos anos para atenderem as demandas 
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de responsabilidade ambiental. Uma pesquisa publicada em 2011 conduzidas pela 
FIRJAN com algumas indústrias no Rio de Janeiro, mostrou que os grandes desafios para 
a preservação ambiental no futuro estão associados com a gestão de resíduos sólidos, 
especialmente para as indústrias de pequeno e médio porte. Em segundo lugar se encontra 
a gestão de efluentes líquidos. De um total de 388 indústrais entrevistadas, 48,8% 
mencionaram ter unidades de tratamento próprias, e analisando apenas as indústrias 
maiores, esse valor aumenta para 70%. Outros desafios importantes para a melhoria 
ambiental apontados pelas indústrias estavam relacionadas à burocracia das instituições 
responsáveis, falta de recursos financeiros e falta de informação técnica 
(BVRIO/FUNBIO, 2013). 

 
Em relação ao Programa de Autocontrole, o Procon Água, que foi implementado 

e reforçado nas 55 indústrias do sub-projeto de Controle de Poluição Industrial, foi 
observado em 2001 que todas as indústrias estavam registradas no programa, mas apenas 
51 estavam informando a qualidade de seus efluentes regularmente para a FEEMA 
(SCHEEFER, 2001). Nenhuma informação atual foi encontrada a respeito do status do 
Programa de Autocontrole nessas indústrias em específico. Porém, atualmente, o INEA 
ainda conduz o Procon Água, que é uma parte do Sistema de Licenciamento Ambiental 
(SLAM). Através do Procon Água as indústrias responsáveis por atividade poluídoras 
reportam regularmente ao INEA sobre as características qualitativas e quantitativas de 
seus efluentes, por meio do Relatório de Acompanhamento de Efluentes Líquidos (RAE). 
Todas as potenciais atividades poluídoras estão sujeitas às normas do Programa de 
Autocontrole de Efluentes Líquidos (Procon Água), ditadas pela diretriz DZ-942.R-7. 
Quando uma atividade é registrada no Procon Água, o INEA é responsável por especificar 
os parâmetros que deverão ser monitorados e reportados através do RAE (INEA, 2016) 

 
Algumas diretrizes relacionadas com o controle de efluentes são:  

• DZ-215.R.4 – Diretriz para Controle da Carga Orgânica em Efluentes Líquidos 
de Origem Sanitária   

• DZ-205.R.6 – Diretriz para Controle da Carga Orgânica em Efluentes Líquidos 
de Atividades Industriais 

• DZ-942.R-7 – Diretriz do Programa de Autocontrole de Efluentes Líquidos 
(PROCON ÁGUA) 

 
Uma pesquisa e as entrevistas técnicas conduzidas por Silva (2001), mostram que, 

em geral, as indústrias consideradas de grande porte, devido à uma melhor consciência 
ambiental e pressão social, tendem a possuir melhores soluções, usando tecnologia 
existente, para lidar com os passivos ambientais gerados em seus processos. A mais rápida 
e satisfatória busca de destino adequado para os passivos ambientais requer grandes 
investmentos, estrutura considerável, técnicos, capacitação profissional e um rígido 
Sistema de Gestão Ambiental interno. Diferentemente, a realidade das indústrias 

 



190 
 

pequenas é completamente diferente e elas podem não possuir recursos suficientes para 
tratar a poluição. Existe uma falta generalizada de consciência ambiental e muitas 
indústrias acabam eliminando seus efluentes e resíduos de forma inapropriada. O autor 
do estudo, Silva (2001), sugeriu que o quadro das pequenas indústrias deve mudar 
baseado em uma participação mais integrada com as universidades, SEBRAE, FIRJAN, 
BNDES e INEA (SILVA, 2001). 

 
Em relação às grandes indústrias, há ainda a falta de um sistema de monitoramente 

consistente, e eventualmente, por exemplo, uma foto de satélite é usada pela instituição 
estadual para verificar possíveis problemas ambientais que aí então serão investigados. 
Para as pequenas indústrias geralmente as inspeções são conduzidas após reclamações da 
comunidade. Esses recursos acabam se tornando as únicas ferramentas para controle e 
inspeção. Existe uma falta de Mapas de Risco Ambiental para as indústrias, contendo 
informações importantes sobre a existência, local e rotas de transporte de químicos, que 
poderia servir como melhor suporte para investigações. Portanto, pelo fato do sistema de 
monitoramento e inspeção não ser consistente, parte dos resíduos industriais são dispostos 
de forma irregular em terrenos abandonados, vias públicas ou em corpos d’água (SILVA, 
2001). 

 
Com o Controle de Poluição Industrial conduzido no âmbito do PDBG foi possível 

confirmar que quando as instituições ambientais fiscalizam as atividades industriais 
usando ferramentas do Sistema Ambiental Estadual, as indústrias tendem a se ajustar aos 
requerimentos legais vigentes. Definitivamente, se não há fiscalização e monitoramento, 
as empresas não adequam os seus processos para atenderem os requerimentos ambientais. 
A preservação das áreas remanescentes no leste da Bacia da Baía de Guanabara, que ainda 
apresentam condições ambientais aceitáveis, é primordial. O Sistema Ambiental Estadual 
conta com uma ampla e abrangente legislação ambiental complementada pela legislação 
federal. Essas ferramentas legais permitem a ação por parte das agências ambientais e são 
fundamentais para o INEA em suas ações de controle da poluição industrial (SCHEEFER, 
2001). 
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4. USOS DA BAÍA DE GUANABARA 
 

4.1 METODOLOGIA 
 
A leitura aqui apresentada tem como principal objetivo destacar os aspectos mais 

relevantes para a compreensão da organização e dinâmica socioeconômica e territorial da 
Baía de Guanabara, apontando lacunas e questões merecedoras de especial atenção. Para 
isso se definiu procedimentos metodológicos capazes de permitir um olhar especifico 
sobre os aspectos mais relevantes para a compreensão da interface entre o espelho d´água 
da baía e sua bacia hidrográfica.  
 

Como ponto de partida do exercício de leitura aqui apresentado, tem-se o 
reconhecimento da importância de compreender a Baía de Guanabara como um “Campo” 
onde ao longo do tempo, foi se constituindo um debate cuja dinâmica e funcionalidade é 
orientada por situações, acidentes/ intervenções, ações, e/ou formas institucionais que, 
explicitamente, remetem a conflitos como seu objeto, causa, objetivo de constituição, ou 
justificativa. Neste “Campo” diferentes sujeitos sociais disputam formas de apropriação 
e uso deste território e dos recursos naturais ali disponíveis e vivem conflitos que 
evidenciam as diferentes formas de “pertencer” a baía, se identificar com ela e atuar a 
partir dessa condição de pertencimento. Aqui a noção de conflito é estruturante, pois 
decorre das várias maneiras pelas quais os sujeitos representam simbolicamente o modo 
como usam e se apropriam dos territórios e de seus recursos. Visando a articulação entre 
as informações disponíveis, produzidas em diferentes tempos, e provenientes de 
diferentes fontes de pesquisa se privilegiou um arcabouço teórico e conceitual que 
objetivou, a partir de escalas territoriais diferentes, identificar os aspectos mais relevantes 
para entender a organização e dinâmica desse território e os processos socioambientais 
ali ocorridos. O desenho a seguir tenta resumir essa proposição: 

 
Bacia Hidrográfica/ 

Territorio  / 
Espelho d’água  
 
 
 
População  
 
 
 
 
 
 
Usos económicos  

Interface Bacia (rios) /  

Baía (espelho d´água) 

Formas de ocupação  

Modos de Vida  

Condições de Vida  

Quem vive? 
Onde vive? 
Do que vive? 
Como vive? 
 

Condição de Vulnerabilidade  

Condição de Pertencimento 

Impacto /Impactado 

Capacidade de resposta (resistência 
/convivência) 

 

 

Conflitos 

Áreas de Pressão 

I 
N 
T 
E 
R 
C 
O 
M 
U 
N 
I 
C 
A 
Ç 
Ã 
O 
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A leitura realizada foi subsidiada pelo uso da base cartográfica disponível de modo 
a espacializar as principais questões referentes a Baia de Guanabara e realizar o exercício 
de identificação de áreas semelhantes do ponto de vista socioeconômico. A seguir 
destacam-se os aspectos conceituais centrais para a o trabalho aqui apresentado. 
 
4.4.1 CONDIÇÃO DE PERTENCIMENTO 
 

A noção de pertencimento remete a identificação imediata do sujeito com o lugar 
onde vive e reproduz suas formas de sobrevivência econômica, política e cultural. No 
caso da Baía de Guanabara a condição de pertencimento é percebida, notadamente para 
as populações tradicionais (ilhéus, comunidade Quilombola, pescadores artesanais, 
extrativistas), alguns usuários (esportivos e de lazer) e, eventualmente, alguns moradores, 
especialmente aqueles envolvidos com os movimentos sociais ali presentes. A identidade 
do pertencimento é constituída a partir de modos de vida que têm como referência a Baía 
de Guanabara. Como modos de vida, entende-se um conjunto de relações cotidianas (de 
trabalho, de trocas, de dependência, de rituais) que ao longo do tempo se repetem e 
compõem a história de um grupo social.  
 

São as relações cotidianas que estruturam a “realização da vida” associada aos 
“lugares de pertencimento”, ou seja, remetem ao território como “espaço vivido”.  Aqui 
o conceito de território é tratado não somente enquanto relações de poder, mas, 
principalmente, como apropriação resultante do imaginário ou da identidade social e 
cultural e se aplica a possibilidade de reflexão sobre populações envolvidas em situações 
de conflito (disputas envolvendo relações de poder e mudanças socioeconômicas e 
culturais).  
 

Conforme sugere Costa2, o conceito de território abrange três dimensões, a saber: 
“(1) jurídico política, definida pela delimitação e controle de poder, especialmente o de 
caráter estatal; (2) a cultural (ista), entendida como produto da apropriação resultante do 
imaginário ou da “identidade social sobre o espaço”; e (3) a economia, que remete a 
desterritorialização como produto do confronto entre classes sociais e da “relação capital-
trabalho”. Segundo o autor são frequentes as interpretações que agregam mais de uma das 
dimensões” (1997, p. 39-40). 
 

Nessa perspectiva, a noção de Territorialidade auxilia a identificação dos sujeitos 
sociais cujos vínculos de dependência da Baia de Guanabara garantem de forma clara sua 
condição de pertencimento a esse espaço. Isto ocorre nos termos de sua identidade sócio-
espacial, do espaço cotidiano, do espaço da participação social, da mobilização, da 
decisão política e do espaço da administração pública. Um exemplo da sobreposição de 
várias instâncias de pertencimento se pode observar, por exemplo, no debate sobre a 

2 COSTA, Rogério Haesbaert. Des-territorialização e identidade: a rede “gaúcha” no nordeste. Niterói: EDUF, 1997. 
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“Territorialidade da pesca artesanal” que mobiliza os pescadores atuantes na Baía de 
Guanabara e consiste num dos seus principais desafios e instrumento de sua resistência, 
além de elemento constituidor de sua identidade social.  
 

Na Baia de Guanabara se observa que a relação entre “território/ espelho d’água 
e identidade” se manifesta não só como produto da apropriação dos recursos ali 
disponíveis, mas, sobretudo como resultante do imaginário e/ou identidade social sobre o 
espaço. Essa relação ocorre na forma de um processo em movimento, que se constituiu 
ao longo do tempo tendo como principal elemento o sentido de pertencimento do 
indivíduo ou grupo com a Baía, seu espaço de vivência.  É importante considerar que a 
“territorialidade” expressa, simultaneamente, as disputas pela manutenção da identidade 
e representa uma dada forma de ordenação territorial. E a condição de pertencimento 
amplia a compreensão do território, para além das relações de poder, ao incluir formas de 
apropriação resultantes do imaginário e/ou identidade social e cultural.  
Considerando a necessidade de se pensar esse território em diferentes escalas – a bacia 
hidrográfica e o espelho d´água - a condição de pertencimento é um desafio quando se 
avalia os resultados da interface entre ambas as escalas.  Pode-se, em linhas gerais sugerir 
que as populações lindeiras aos rios que deságuam na Baía tendem a não se reconhecerem 
como pertencentes a mesma, seja dada a concreta distancia territorial, como também a 
condição de não pertencimento ao recurso hídrico imediatamente próximo.  
 

Assim, para entender os processos socioeconômicos, históricos, culturais e 
políticos associados a Baía de Guanabara é importante entende-la como “espaço de 
identidade ideológico-cultural”, ao qual se tem articulado um conjunto de interesses 
específicos (econômicos, de classes, etc.). Ou seja, como afirma Costa 19883, entender 
“o sentido de pertencer a uma região e / ou território”; é entender que “o lugar é a base da 
reprodução da vida e pode ser analisado pela tríade habitante-identidade-lugar”, sendo 
este a “porção do espaço apropriável para a vida” (Carlos, 19964). 
 

Outro aspecto importante de ser considerado nesse contexto remete a presença de 
grupos cuja presença tende a se manifestar através da “resistência” como respostas as 
pressões vividas cotidianamente, seja pela disputa com outros sujeitos sociais do território 
e dos recursos disponíveis na Baía; seja pelo enfrentamento entre seus interesses e dos 
demais que povoam ou usam a Baía.  Consolidando essa percepção, têm-se alguns 
estudos, dentre os quais se destaca o de Chaves5, que através do uso da cartografia 
consegue espacializar a presença de alguns desses grupos tradicionais e indicar suas 
formas de resistência, como estratégia de sobrevivência nesse contexto.  
 

A observação da condição de pertencimento a Baía de Guanabara e a identificação 
das populações tradicionais ali presentes remete a constatação do que aqui se está 

3 COSTA, Rogério Haesbaert da. Latifúndio e Identidade Regional. Porto Alegre: Mercado Aberto, 1988. 
4 CARLOS, Ana Fani A. O Lugar no/do Mundo. São Paulo: HUCITEC, 1996. 
5 Chaves, Carla Ramôa , Mapeamento Participativo da Pesca Artesanal da Baía de Guanabara - Dissertação (Mestrado em Geografia) 
– Universidade Federal do Rio de Janeiro, Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza, Instituto de Geociências.  
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nomeando de “tradicionalidade sob pressão”, situação na qual os vínculos tradicionais 
tendem a perder visibilidade, sem, contudo, desaparecerem. Para a leitura da Baia de 
Guanabara é importante considerar as manifestações indicativas de que a tradicionalidade 
“sob pressão” encontra ou constrói formas de resistência de modo a garantir sua 
sobrevivência como grupo social tradicional e pertencente a determinado espaço.  
 

Aqui, o espaço é o lugar das dimensões simbólicas e culturais e sua transformação 
em território se dá a partir de uma identidade especifica cunhada por aqueles que ali vivem 
ou dali dependem, não no sentido do território como propriedade, mas sim como 
ideologia/cultura que se manifesta nas relações políticas, sociais, econômicas e culturais. 
Como nos sugere Brandão6 “toda identidade“só se torna ativamente presente na 
consciência e na cultura de sujeitos e de um povo quando eles se vêem ameaçados a 
perdê-la”; afirmação extremamente pertinente, por exemplo, aos pescadores artesanais 
tradicionais da Baía de Guanabara, hoje dispersos em vários locais nem sempre situados 
imediatamente próximos ao espelho d’água. Ao longo desse texto se poderá observar 
como as populações tradicionais, historicamente responsáveis pela ocupação desse 
território, encontram-se hoje dispersas e a maioria ocupando espaços marcados pela 
condição de exclusão social, tanto no que se refere ao acesso aos serviços essenciais 
necessários a sua sobrevivência, como no que tange aos recursos naturais e formas de 
reprodução dos antigos modos de vida. Esta situação demarca claramente a diferença 
entre as condições de uso da Baía e a condição de pertencimento, permitindo observar: 
quem pertence a Baía de Guanabara, e a quem a Baía de Guanabara pertence. 
 
4.4.2 CONDIÇÕES DE VULNERABILIDADE 
 

O conceito de vulnerabilidade aqui adotado está centrado na compreensão de que 
os eventos que tornam as pessoas ou grupos sociais vulneráveis não, necessariamente, são 
eventos determinados por aspectos de natureza econômica. Outros fatores tais como a 
fragilização dos vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social e ao território 
também afetam as pessoas. Nesses termos, na medida do possível se estará utilizando 
como critérios de identificação das condições de vulnerabilidade:  

• Atividade produtiva de baixa tecnologia e seu grau de sensibilidade diante da 
expansão das forças econômicas;  

• Organização produtiva e cultural de menor impacto em seus usos dos 
recursos naturais;  

• Grau de territorialização do processo produtivo e no processo de constituição 
da cultura.  

 
De acordo com Kaztman et al.7, a condição de vulnerabilidade deveria 

minimamente considerar os seguintes elementos: a inserção e estabilidade no mercado de 

6 Brandão, citado por Costa, 1988, p. 78(op. cit.) 

7 Vulnerabilidad, activos y exclusión social en Argentina y Uruguay. Santiago do Chile: OIT, 1999a. (Documento de Trabajo, 107) 
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trabalho; a debilidade de suas relações sociais e, finalmente, o grau de regularidade (e 
poder-se-ia acrescentar a qualidade) de acesso aos serviços públicos ou outras formas de 
proteção social. Desse modo, a compreensão do grau de vulnerabilidade de um grupo 
social pode ser avaliada considerando também: o nível de acesso a direitos sociais 
elementares, a dependência dos recursos naturais para reprodução das condições básicas 
de vida e capacidade de organização e intervenção nas decisões políticas.  
 

Essa abordagem auxiliará a leitura do território da Baía de Guanabara permitindo 
compreender sua a heterogeneidade sócio espacial, bem como irá inspirar a proposição 
de indicadores que possam mensurar as metas de curto, médio e longo prazos previstas 
no Plano de Recuperação.  Frequentemente, para os especialistas que lidam com o tema, 
há um caráter essencial da vulnerabilidade, ou seja, uma atributo relativo à capacidade de 
resposta frente a situações de risco ou constrangimentos. Contudo, o caráter multifacetado 
do conceito sugere que não necessariamente se deva trabalhar com uma categoria 
dicotômica do tipo vulnerável versus não vulnerável, e sim definir parâmetros limítrofes 
a partir dos quais se pode, simplesmente, identifica-la.  
 
4.4.3 A NOÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO 
 

A noção de intercomunicação, como elemento revelador da ausência de 
transparência e compartilhamento das informações, projetos e eventos ocorridos ou que 
dizem respeito aos interesses daqueles que vivem na Baía e ou dela dependem. Essa noção 
se avalia como fundamental para a consolidação da identidade sociocultural local, bem 
como para o fortalecimento das condições de pertencimento a Baía. Aqui destaca-se a 
transparência e compartilhamento como instrumentos para a construção de relações 
sociais voltadas ao entendimento/ diálogo, gerando possibilidades de ação coletiva a 
partir daí. 

 
Nessa perspectiva tem-se o exercício da “intersubjetividade” comunicativa como 

possibilidade de criação de um projeto coletivo, uma proposta compartilhada por todos 
que vivenciam aquele espaço. As interações entre sujeitos sociais acontecem no mundo 
da vida e têm como centralidade as ações comunicativas realizadas por pessoas, bem 
como a colocação em cena de temas ou situações. E será exatamente a partir dessa troca 
que será possível estabelecer novas interações e proposições coletivas para o tratamento 
das questões que remetem ao cotidiano (o mundo vivido) dos sujeitos e grupos sociais.  
 

É importante destacar que durante a leitura aqui realizada se estará atento para as 
condições de intercomunicação existentes, tendo avaliar sua capacidade de abrangência 
de modo a que na etapa seguinte se possa propor mecanismos de incentivo a viabilização 
dos fluxos de comunicação necessários. 
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Complementando o conjunto de aspectos conceituais aqui apresentando destaca-
se a necessidade de considerar, quando da leitura da Baía de Guanabara, a identificação 
de “áreas de pressão” -  designadas como espaços em que observa-se uma superposição 
de empreendimentos e instalações impactantes do ponto de vista socioambiental. São 
áreas onde o baixo custo da terra e o menor acesso dos moradores aos processos decisórios 
favorece as escolhas para a localização desses empreendimentos. Frequentemente são 
áreas circundadas por moradias de populações de baixa renda e consequentemente áreas 
de acentuada vulnerabilidade socioambiental. Identificar e qualificar esses espaços será 
de extrema importância tendo em vista a necessidade de dota-los de tratamento especial 
no âmbito do Plano de Recuperação da Baía de Guanabara.  
 

4.2 USO DA TERRA 
 

Neste item serão observadas as condições de uso da terra na Baía de Guanabara 
considerando as principais formas de ocupação ali presentes, e tendo em vista o 
comportamento demográfico, considerando a projeção de população estimada para o ano 
de 2020.  
 

Inicialmente destaca-se que para que entender a dinâmica da Baía de Guanabara 
e as modalidades de uso e ocupação ali presentes faz-se  necessário observa-la como um 
estuário com uma área total de 390km2, incluindo 50km2 de ilhas e com a  Bacia 
Hidrográfica de cerca de 4.000km².  
 

Uma bacia com características topográficas diversas – montanhas, áreas de 
baixada, mangues, praias, restingas – e constituída por  rios “classificados como de 
regime torrencial” (Coelho, Victor, 2007,  responsáveis por sua feição ambiental 
específica. Dentre os aproximadamente 35 rios que compõem esta bacia, destacam-se os 
rios Guapi-Macacu, Iguaçu e Caceribu como os que detêm as maiores bacias de 
drenagem. Muitos desses rios atravessam áreas urbanas de acentuado adensamento 
populacional e que dispõem de precários serviços de saneamento básico, o que repercute 
de forma negativa na saúde ambiental da Baía.  A tabela a seguir apresenta os principais 
afluentes da Baía de Guanabara. 

 
 
 
 

TABELA 8.1: PRINCIPAIS AFLUENTES DA BAIA DE GUANABARA 
 Rio Principal Área aproximada  

da sub-bacia (Km²) 
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1 Rio Carioca (Rio Lagoinha e Rio Silvestre) s/inf. 

2 Canal do Mangue (rios Comprido,Trapicheiro, Maracanã e Joana) 42,8 

3 Canal do Cunha (rios Jacaré , Faria-Timbó) 63,6 

4 Rio Irajá e Canal da Penha  35,7 

5 Rios São João de Meriti e Acari 164,5 

Rios Meriti/Pavuna 106,6 

Rios Acari/ das Pedras 57,9 

6 Rio Iguaçu-Sarapuí  755,3 

Rios Iguaçu, Pilar, Bandeira, Pati e Tinguá 446,1 

Rio Botas 116,7 

Rios Sarapuí e Tintas 165,5 

7 Rio Estrela 342,5 

Rio Saracuruna 186,0 

Rio Inhomirim 139,0 

8 Rio Suruí 68,8 

Rio Iriri 27,8 

Rio Roncador 111,4 

Canal de Magé  18,3 

12 Rio Guapi-Macacu 1253,1 

Rio Soberbo 132,4 

Rios Iconha e Bananal 215,4 

Rio Guapi-açu 349,5 

Rio Macacu 502,7 

13 Rio Caceribu 846,7 

Rio Caceribu 655,3 

Rio Aldeia 191,4 

14 Rio  Guaxindiba (rios Alcântara e Goiana) 144,6 

Rio Imboassu 30,8 

Rio Bomba 26,2 
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Canal do Canto do Rio 7,4 

Fonte: Coelho, Victor, Baía de Guanabara: uma historia de agressão ambiental – Rio de Janeiro, Casa da Palavra, 2007 

 
Compõem ainda o contexto ambiental da Bacia, a presença de áreas especiais: 

áreas de preservação permanente, de relevante interesse ecológico, etc..  
 

Em contrapartida aos recursos naturais ali presentes, tem-se formas de ocupação 
urbana de padrões variados: áreas urbanas organizadas, áreas de periferia e áreas de 
favelas e assemelhados (moradias subnormais). Soma-se a este cenário, a presença de um 
conjunto de atividades econômicas, tratadas em item específico, dentre as quais 
destacam-se como aquelas que tendem a exercer pressão sobre o ambiente, as atividades 
industriais e portuárias. 
 

À guisa de ilustração, tem-se que o território da bacia está inserido  na Região 
Hidrográfica Baía de Guanabara – RH-V e na Região Metropolitana do Rio de Janeiro  
constituída pelos  municípios de Belford Roxo, Cachoeira de Macacu , Duque de Caxias, 
Guapimirim,  Itaboraí, Magé, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Petrópolis, Rio 
Bonito, Rio de Janeiro, São Gonçalo, São João do Meriti e Tanguá (1).  
 

O quadro a seguir oferece um panorama do percentual de participação de cada 
município na bacia hidrográfica:  

 
TABELA 8.2 - DIVISÃO MUNICIPAL DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 
 

Municípios Área (km2) Participação do município na 
Bacia (%) 

Belford Roxo 80,0 100 

Cachoeira de Macacu 958,2 94 

Duque de Caxias 475,7 100 

Guapimirim 361,7 100 

Itaboraí, 428,6 100 

Magé 386,6 100 

Mesquita 41,6 100 

Nilópolis 19,2 100 

Niterói 131,8 60 

Nova Iguaçu 517,8 54 

Petrópolis 776,6 05 
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Rio Bonito 463,3 42 

Rio de Janeiro 1.264,2 30 

São Gonçalo 251,3 100 

São João do Meriti 34,9 100 

Tanguá 143,7 100 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico / Coelho, 20078 

 
A caracterização do uso do solo aqui apresentada foi concebida a partir das 

informações contidas  no documento de Avaliação Ambiental Estratégica (LIMA, 2009) 
e através da interpretação de imagens de satélite CBERS-2 produzidas em junho de 2005. 
Os dados contidos no decorrer desta seção representam as áreas totais de cada município 
os quais fazem parte da bacia hidrográfica, e não apenas o trecho de território localizado 
dentro da bacia. Um cálculo simples atribuindo a porcentagem de área urbana, áreas de 
uso antrópico, de vegetação e densidade populacional baseado na área municipal total não 
teria precisão satisfatória, tendo em conta que a população urbana não é uniformemente 
distribuída no território. Consequentemente, a separação da distribuição do uso do solo 
no território localizado dentro da bacia hidrográfica não foi determinada neste relatório. 

 
De acordo com a Avaliação Ambiental Estratégica (LIMA, 2009), a distribuição 

do uso do solo na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro pode ser 
categorizada em:  

• Áreas urbanas: incluídas todas as áreas urbanas, independentemente da 
densidade de ocupação verificada; 

• Áreas de uso antrópico não urbano: inclui os usos agrícola, campos antrópicos, 
mineração, reflorestamento, e solo exposto; 

• Áreas de vegetação natural: inclui topologias florestais, manguezais e 
restingas; 

• Áreas ocupadas por corpos hídricos: inclui rios, lagoas, canais e baías.     
 
 Adicionalmente, a Tabela 8.3 exemplifica cada classe de uso do solo, além das 
populações urbanas e rurais, e demonstra a situação geral de cada município pertencente 
à bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. 
 
 
 
 
 
 

8COELHO, Victor. Baía de Guanabara: Uma história de agressão ambiental. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2007. 
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TABELA 8.3 COBERTURA E USO DO SOLO POR MUNICÍPIO COMPONENTE DA BACIA 
HIDROGRÁFICA DA BG LISTANDO A ÁREA TOTAL DOS MUNICÍPIOS TENDO COMO 

BASE O ANO DE 2005.\ 

Municípios 
Área 
Total 
(ha) 

Urbana Rural 
Área 

Urbana 
Área 

Antropizada 
Cobertura 

Vegetal 
Outros Usos 

  

Popu-
lação  

% Popu-
lação 

% (ha) % (ha) % (ha) % (ha) % 

Belford Roxo 7979.1 469332 100.0 0 0.0 5787.8 72.5 2123.7 26.6 67.6 0.85 0.0 0.00 

Cachoeiras de 
Macacú 95580.6 46944 86.5 7329 13.5 678.8 0.7 40876.3 42.8 53902.9 56.40 122.6 0.13 

Duque de 
Caxias 46457.3 852138 99.7 2910 0.3 10404.9 22.4 18192.9 39.2 17492.7 37.65 366.8 0.79 

Guapimirim 36081.3 49746 96.6 1737 3.4 596.4 1.7 19922.5 55.2 15422.5 42.74 140.0 0.39 

Itaboraí 42421.9 215412 98.8 2596 1.2 7133.8 16.8 30524.5 72.0 4674.7 11.02 88.9 0.21 

Magé 38569.6 215236 94.7 12086 5.3 2705.5 7.0 17464.1 45.3 18309 47.47 91.1 0.24 

Mesquita 4160.0 168376 100.0 0 0.0 1715.0 41.2 860.4 20.7 1584.6 38.09 0.0 0.00 

Nilópolis 1915.7 157425 100.0 0 0.0 962.2 50.2 952.1 49.7 1.5 0.08 0.00 0.00 

Niterói 12937.5 487562 100.0 0 0.0 6101.1 47.2 1800.2 13.9 4497.2 34.76 539.0 4.17 

Nova Iguaçú 52388.8 787563 98.9 8694 1.1 8990.3 17.2 23372.6 44.6 19872.2 37.93 153.6 0.29 

Rio Bonito 46217.6 41259 74.3 14292 25.7 742.8 1.6 31720.6 68.6 13754.2 29.76 0.0 0.00 

Rio de Janeiro 118229.6 6320446 100.0 0 0.0 52588.6 44.5 34390.9 29.1 29173.4 24.68 2076.7 1.76 

São Gonçalo 24914.2 998999 99.9 729 0.1 11701.5 47.0 9317.0 37.4 3773.7 15.15 122.0 0.49 

São João de 
Meriti 3483.8 458673 100.0 0 0.0 3460.7 99.3 22.8 0.7 0.3 0.01 0.0 0.00 

Tanguá 14662.3 27428 89.2 3304 10.8 926.7 6.3 10389.9 70.9 3345.7 22.82 0.0 0.00 

Total 545999.3 11296539 99.5 53677 0.5 114496 21 241930.5 44 185872.2 34 3700.7 0.68 

Fonte: LIMA, 2009; IBGE, 2010 
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 Grande parte da ocupação urbana existente inclui áreas adensadas e em processo 
de adensamento. As maiores áreas ocupadas por uso urbano estão localizadas nos 
municípios do Rio de Janeiro (52.588 ha), seguido dos municípios de São Gonçalo e 
Duque de Caxias, com respectivamente 11.701 e 10.404 hectares de uso urbano. Os 
maiores percentuais de ocupação por uso urbano são encontrados nos municípios de São 
João de Meriti (99%), Belford Roxo (72%) e Nilópolis (50%) (Tabela 7.2) (LIMA, 2009). 
 
 De acordo com a análise comparativa realizada na Avaliação Ambiental 
Estratégica (LIMA, 2009), entre 1990 e 2005, a parcela ocupada por atividades humanas 
(incluindo o uso urbano e o uso antrópico não urbano) aumentou relativamente pouco, 
passando de 69,5% para 70,6%. Porém, a área urbana da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro aumentou em 30.3% no mesmo período. Vale ressaltar que os usos antrópicos não 
urbanos possuem também interações entre si mesmo, como por exemplo, áreas de 
agricultura ou pastagem que, uma vez abandonadas, se transformam em campos 
antrópicos, e posteriormente sofrem ação de urbanização. Este fato explica o aumento 
desproporcional entre o crescimento de áreas urbanas comparado com a expansão de 
áreas antropizadas. É importante lembrar que as informações disponibilizadas abrangem 
os todos os municípios pertencentes à RMRJ, e não apenas aos municípios da bacia 
hidrográfica da Baía de Guanabara.  
 
 No que tange à projeção da evolução da área urbana entre 2005 e 2020, o 
documento elucida que a área urbana dos municípios que compõem a bacia hidrográfica 
da Baía de Guanabara aumentará de 21% para 24%. Sendo que os municípios que 
apresentarão maior crescimento urbano são Belford Roxo, Mesquita e São Gonçalo, com 
16.6%, 8.8% e 8.0% de expansão da área urbana respectivamente (Tabela 8.4) (LIMA, 
2009). É importante destacar que a projeção de crescimento demográfico das áreas 
urbanas aqui apresentada será utilizada como referência para todas as avaliações 
realizadas, uma vez que é a única fonte de dado disponível para este tema.  
 
 É importante notar que os territórios totais listados abaixo representam a área total 
de cada município, e não somente o território englobado pela bacia hidrográfica. 
 

TABELA 8.4 - PROJEÇÃO DO CRESCIMENTO DA ÁREA URBANA NOS MUNICÍPIOS DA 
BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 

 

Municípios 
Área Total 

(ha) 

Área Urbana (%) 

2005 2010 2015 2020 

Belford Roxo 7979.1 72.5 77.8 83.3 89.1 

Cachoeiras de Macacú 95580.6 0.7 0.8 0.8 0.9 

Duque de Caxias 46457.3 22.4 23.7 25.1 26.6 
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Guapimirim 36081.3 1.7 1.8 2 2.3 

Itaboraí 42421.9 16.8 18.5 20.3 22.1 

Magé 38569.6 7 7.6 8.3 8.9 

Mesquita 4160.0 41.2 44.0 47 50.0 

Nilópolis 1915.7 50.2 50.2 50.2 50.1 

Niterói 12937.5 47.2 48.2 49.3 50.5 

Nova Iguaçú 52388.8 17.2 18.3 19.6 20.9 

Rio Bonito 46217.6 1.6 1.7 1.7 1.8 

Rio de Janeiro 118229.6 44.5 46.0 47.5 49.2 

São Gonçalo 24914.2 47 49.5 52.2 55.0 

São João de Meriti 3483.8 99.3 99.4 99.5 99.7 

Tanguá 14662.3 6.3 6.7 7.1 7.5 

Total 545999.3 21 22 23 24 

Fonte: LIMA, 2009. 
 
 

 As informações disponíveis para a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara 
indicam esta região como altamente urbanizada, com densidades populacionais que 
ultrapassam 2000 pessoas/ km2. Aqui, os atuais vetores de urbanização apontam para a 
concentração do crescimento urbano no Núcleo Metropolitano e sua contínua expansão 
em direção à periferia imediata, destacando-se a Baixada Fluminense e o Litoral 
Atlântico. A presente ausência de investimentos significativos na ordenação da 
urbanização aponta para um contínuo agravamento da situação da área metropolitana do 
Rio de Janeiro, no que diz respeito aos problemas urbanos associados à expansão 
descontrolada, tais como, aglomerados subnormais (favelas e loteamentos clandestinos) 
e carência de serviços públicos, principalmente nos setores de saneamento e transportes 
(LIMA, 2009). Esta constatação permite sugerir que a saúde ambiental da baía está 
seriamente comprometida tendo em vista a ainda precária disponibilidade de serviços de 
saneamento básico, tratados em item especifico,  que atendam a demanda atual da 
população, bem como sua previsão futura.  
 
 No ano de 2005, as áreas com ocupação urbana ocupavam 24% da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro, tendo apresentado crescimento de 30% no período entre 
1990 e 2005. Este é um fato alarmante pois a ocupação urbana resulta em uma série de 
impactos negativos sobre a qualidade ambiental. Isto porque, o crescimento da mancha 
urbana junta-se à ausência de planejamento na instalação desta ocupação, a inexistência 
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ou insuficiência de infraestrutura de saneamento básico adequado, resultando em uma 
combinação de fatores como a ocupação de unidades de conservação, aumentos na 
impermeabilização do solo, e nos despejos de esgotos in natura ou insuficientemente 
tratados nos rios tributários da Baía de Guanabara (LIMA, 2009). 
 
 A atual tendência de crescimento desordenado tende a se agravar, particularmente, 
nos municípios pertencentes à Baixada Fluminense de Belfort Roxo, Mesquita, Nilópolis, 
Niterói, São Gonçalo e São João do Meriti, cujas projeções de crescimento da área urbana 
indicam níveis de urbanização iguais ou superiores à metade da superfície municipal até 
o ano de 2020. O município de São João do Meriti que já possui praticamente 99% de sua 
área urbanizada, só poderá abrigar sua população caso verticalize o uso do solo urbano. 
Os municípios do Rio de Janeiro, Duque de Caxias e Niterói, que apresentam percentuais 
entre 20 e 50% de área urbanizada, são exemplos de áreas que circundam a baía e possuem 
altos índices de urbanização (Tabela 1). Porém, o fato de ultrapassarem a marca de 50% 
de urbanização não constitui em si um problema, porém, a atual realidade é que essa 
expansão é realizada sem a necessária regulamentação do uso do solo, que oriente a 
marcha da urbanização e garanta um mínimo de urbanidade, por meio da preservação de 
espaços públicos e oferta de serviços coletivos (LIMA, 2009). 
 
 A Avaliação Ambiental Estratégica (LIMA, 2009), tendo como base as tendências 
de crescimento observadas, efetuou a classificação dos municípios segundo a pressão que 
a expansão urbana (considerado o horizonte de 2020) poderá exercer sobre as condições 
ambientais e sociais. Assim, tomadas em conta as tendências de crescimento 
populacional/urbano, foram criadas quatro condições em relação às perspectivas de 
crescimento urbano (Tabela 8.5). 

 
TABELA 8.5. SITUAÇÃO MUNICIPAL QUANTO AO IMPACTO DA EXPANSÃO URBANA (2000-2020) 

 

Crítica Média Baixa Muito Baixa 

Belford Roxo São Gonçalo Tanguá Rio Bonito 

São João de Meriti Nilópolis Magé Guapimirim 

Niterói Itaboraí  Cachoeiras de Macacu 

Mesquita Duque de Caxias   

Rio de Janeiro Nova Iguaçú   
Fonte: LIMA, 2009 

 
 Ainda no que tange as projeções futuras, a Figura 4 mostra o avanço da área 
urbana de 2005 até 2020 em direção ao Leste Metropolitano e à Baixada Fluminense, 
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com especial destaque aos municípios de São Gonçalo, Niterói e Duque de Caxias que 
definem os principais vetores de expansão metropolitanos (LIMA, 2009). 
 
 Quanto às áreas antrópicas não urbanas, ou rurais, a Região Metropolitana do Rio 
de Janeiro, que engloba a bacia hidrográfica da Baía de Guanabara, no ano de 2005, 
possuía 46% do seu território ocupado por tal uso, que incluem atividades agrícolas, 
campos antrópicos, mineração, reflorestamento, solo exposto e áreas de lazer. Como 
exemplificado na Figura 12.1, a ocupação por usos antrópicos são prevalentes na região. 
No entanto, vale lembrar que entre os anos de 1990 e 2005, houve uma mudança no 
padrão de ocupação antrópica, o que explica a expansão observada da área urbana, que 
ocorre grande em sua grande maioria, a partir do avanço sobre as áreas antes pertencentes 
à categoria de uso antrópico não urbano (LIMA, 2009). 
 

 
FIGURA 12.1 DIVISÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO DE JANEIRO POR USOS NO ANO DE 2005: 

ÁGUA, ANTRÓPICO, URBANO E VEGETAÇÃO. 

 
Fonte: LIMA, 2009 

 
Considerando unicamente o espelho d´água da Baía, tem-se que sua maior 

extensão em linha reta é de 36 km entre a Ponta de Copacabana e a foz do rio Magé; e,  a 
menor extensão (1.650 metros) entre a Ponta de São João (RJ) e a Ponta de Santa Cruz 
(Niterói).  A Baía de Guanabara tem sua barra localizada entre as pontas de Santa Cruz e 
de São João. Na sua margem oeste ficam a cidade do Rio de Janeiro e seu porto; na 
margem leste estão a cidade de Niterói e seu porto de menor porte que o primeiro; na 
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parte norte, junto à ilha do Governador, localiza-se terminais de petróleo e em ambas as 
margens ficam estaleiros, industriais, reparadores de navios e diversas, etc. (vide mapa a 
seguir) 
 

 
FIGURA 12.3 – ORGANIZAÇÃO ESPACIAL DOS USOS DA BAÍA 

 
 
 

No interior da baía há várias ilhas e ilhotas e contornando suas margens tem-se 
uma série de montanhas, destacando-se o Pão de Açúcar e o Corcovado, na cidade do Rio 
de Janeiro e ao fundo de sua parte norte a serra dos Órgãos.  
 

Hoje a Baía de Guanabara é considerada como um dos ambientes costeiros mais 
poluídos do litoral brasileiro. Isso decorre de seu processo histórico de ocupação 
desordenada, principalmente a partir da década de 50, o que inclui a instalação de 
empreendimentos industriais e a ausência de saneamento básico em grande parcela de seu 
entorno, ambos responsáveis pela enorme quantidade de resíduos ali lançados; situação 
que face a previsão de crescimento demográfico, expansão industrial e ausência de infra-
estrutura de saneamento capaz de acompanhar as novas demandas, tende a se agravar.  
 

Outro aspecto a ser considerado, remete ao fato de que ao longo do tempo,  não 
só a área original da Baía diminuiu (perdeu cerca de 30% de sua área), como ocorreu a 
perda da profundidade devido ao assoreamento que evoluiu de 18 cm por século para os 
atuais 81cm por século. Nesse processo alguns ecossistemas periféricos (brejos, alagados, 
lagunas, pântanos e manguezais) foram destruídos: “no  século 19, a floresta tropical foi 
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desmatada e teve início a crise de abastecimento de água; a população da bacia 
contribuinte atingiu 500 mil habitantes e a capacidade de autodepuração das águas da 
Baía foi ultrapassada. No início do século 20, a orla foi modificada e aterrada e as praias 
naturais, desfiguradas. Mas foi na década de 1950, depois de  cristalizado o modelo de 
desenvolvimento urbano-industrial, que houve o grande marco no processo de poluição 
e degradação da Baía de Guanabara. Com os aterros que acompanharam a abertura da 
Avenida Brasil, a expansão de indústrias poluidoras e a falta de saneamento básico junto 
à expansão demográfica, passou a haver uma mudança radical na qualidade das águas, 
flora,fauna, balneabilidade das praias e declínio da pesca na Baía”. (As águas da 
Guanabara: despoluir ou sanear, CIÊNCIA HOJE • vol. 26 • nº 155, 1999). 
 

O território de abrangência da Baía de Guanabara, nos termos de seu espelho 
d´água, concentra áreas urbanas consolidadas , áreas de ocupação rarefeita e áreas 
caracterizadas como de risco social. Uma das principais características desse território é 
a diversidade de formas de ocupação: bairros de segmentos médios, áreas favelizadas, 
portos, indústrias,ilhéus,  comunidades pesqueiras, etc. A urbanização do território da 
Baía de Guanabara avançou por dentre seus canais, manguezais e lagunas e hoje a baía 
recebe os mais variados tipos de poluição, do óleo que escapa das refinarias e postos de 
gasolina à garrafa de plástico (PDBG, 19949).  
 

Nesses termos, se pode sugerir que a leitura do espelho d’água da Baía de 
Guanabara remete de imediato as formas de uso ali presentes que têm como centralidade 
o processo de urbanização e a implantação de grandes empreendimentos industriais que 
provocaram mudanças significativas naquele espaço; mudanças essas  que vão do 
reordenamento do território e reconfiguração das paisagens até alterações nos diferentes 
tipos de relação sociais ali vigentes. 
 

O entorno do espelho d’água da Baía de Guanabara é constituído pelos seguintes 
municípios: Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Niterói, Rio de Janeiro e São 
Gonçalo. Esses municípios abrigam uma população de 9.159.597 habitantes. É 
importante destacar (vide Tabela 8.6 a seguir) que considerando apenas a área de 
drenagem, ocupam esse território 6,4 milhões e faz-se necessário, tendo em vista a 
implementação de ações de recuperação da baía, a realização de estudos focados em 
projeções demográficas espacializadas, de modo que se possa com precisão delinear 
cenários futuros e suas demandas, criar condições de planejamento  adequadas  ao 
atendimento das mesmas.  

 
TABELA 8.6 – POPULAÇÃO DO ESPELHO DÁGUA DA BAÍA DE GUANABARA 

Municípios População 

Rio de Janeiro 4.140.762 

9 JICA, Plano Diretor, 1994.  
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Duque de Caxias 775.456 

Magé 205.830 

Guapimirim 37.952 

Itaboraí 187.479 

São Gonçalo 891.119 

Niterói 380.211 

TOTAL 6,4 milhões 

 
 

A  Baía de Guanabara pode ser dividida em três grandes espaços:  a parte Oriental, 
formada pelos municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí; a parte Ocidental, 
constituída pelos municípios do Rio de Janeiro e Duque de Caxias e a parte  Setentrional, 
integrada  pelos municípios de Magé e Guapimirim. Observa-se que o maior padrão de 
urbanização está concentrado nas áreas Oriental e Ocidental, abrigando a parte 
setentrional uma ocupação mais rarefeita, onde se destaca a presença da APA de 
Guapimirim, sendo, portanto a porção mais preservada da Baía e onde se tem um controle 
mais efetivo da expansão urbana. Nesses termos, é importante insistir na necessidade de 
produção de conhecimento detalhado sobre esses espaços, considerando que a atual base 
de dados disponível tem como unidade de analise o município, o que é insatisfatório e 
inadequado para o planejamento de intervenções eficazes sobre o território.  

 
Para finalizar, observando os usos do espelho d´água, destaca-se o trabalho de 

Ramoa (Chaves, Carla Ramôa, Mapeamento Participativo da Pesca Artesanal da Baía de 
Guanabara / Carla Ramôa Chaves. – 2011- Dissertação de Mestrado /Programa de Pós-
Graduação em Geografia/Instituto de Geociências, Universidade Federal do Rio de 
Janeiro) que registra o seguinte as seguintes informações:  
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FIGURA 12.4 – USOS DO ESPELHO D’ÁGUA 

 
Fonte: Ramoa, 2011 

4.3 ATIVIDADE MUNICIPAL 
 

As informações aqui apresentadas tem como objetivo oferecer um panorama do 
comportamento demográfico do território da Baía de Guanabara de modo a que se possa 
observar o ritmo provável do crescimento da demanda de água e em descargas de água 
residuais, bem como a demanda pela expansão da infra-estrutura de saneamento 
atualmente disponível, tema tratado no Item 2. (Componentes Ambientais). 

 
Nesses termos foram selecionadas informações sobre os principais aspectos que 

caracterizam a demografia da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara de modo a que 
se possa compreender os processos demográficos que ali ocorreram nas últimas décadas 
e que resultam em acentuadas pressões sobre os recursos naturais ali disponíveis, nos 
termos, principalmente, da precariedade dos serviços de saneamento básico.  

 
Em 2010, o Estado do Rio de Janeiro possuía uma população de 15.989.929 

habitantes, em uma área de 43.696 km², e uma densidade demográfica de 365,93 
habitantes por km². A área de relevância para esse diagnóstico – a da Bacia da Baía da 
Guanabara (área de drenagem ) – compreende 4.000 km², com uma população total de 
8,6 milhões de  habitantes, residentes em 16 municípios do Estado do Rio de Janeiro, 
demonstrando uma densidade demográfica ainda elevada, de 2100 habitantes por Km².  
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Esta é uma área com características marcadamente urbano industrial onde se 
observa a taxa  média de urbanização da ordem de 99,3%, com projeção de crescimento 
demográfico de 3% para o período entre  2005 a 2020; e, onde a mobilidade da população 
ocorre a partir de uma infra-estrutura diversificada para tal fim (vide em anexo).  
  

É importante destacar que as informações aqui apresentadas tem como unidade de 
análise o município, não se podendo extrapola-las apenas para a área pertencente a bacia. 
De todo modo a partir do comportamento geral deste território é possível deduzir sua 
recorrência na porção referente a Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. O quadro a 
seguir apresenta a população total dos municípios integrantes da Bacia, se podendo 
observar sua evolução no período entre os últimos três Censos Demográficos:  

 
TABELA 9.1 - POPULAÇÃO RESIDENTE NOS MUNICÍPIOS DA ÁREA DE ESTUDO NOS ANOS 1991, 2000, 

2010 
 

Município 1991 2000 2010 

Belford Roxo - 434.474 469.332 

Cachoeiras de Macacu 40.208 48.543 54.273 

Duque de Caxias 667.821 775.456 855.048 

Guapimirim - 37.952 51.483 

Itaboraí 162.742 187.479 218.008 

Magé 191.734 205.830 227.322 

Mesquita - - 168.376 

Nilópolis 158.092 153.712 157.425 

Niterói 436.155 459.451 487.562 

Nova Iguaçu 1.297.704 920.599 796.257 

Petrópolis 255.468 286.537 295.917 

Rio Bonito 45.161 49.691 55.551 

Rio de Janeiro 5.480.768 5.857.904 6.320.446 

São Gonçalo 779.832 891.119 999.728 

São João de Meriti 425.772 449.476 458.673 

Tanguá - 26.057 30.732 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010 

 
 

Como se pode constatar, o município mais populoso da bacia é o Rio de Janeiro e 
sua concentração populacional pode ser explicada pelo conceito de macrocefalia 
urbana10, no qual a capital é percebida como uma “cabeça aumentada”, onde se 

10 http://revistas.unifacs.br/index.php/rde/article/view/73 
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centralizam as atividades produtivas da região. Com o inchaço populacional causado pela 
chegada de  migrantes vindos de diversas regiões do estado e do país, ocorre  uma 
acentuada pressão sobre as condições socioeconômicas evidenciando um quadro no qual 
a capital experimentou um processo de metropolização sem planejamento. Toda essa 
dinâmica levou à saturação do espaço urbano, pois as cidades são incapazes de absorver 
esse crescimento desordenado, propiciando o surgimento e expansão de áreas marcadas 
pela presença de condições habitacionais precárias e irregulares.  É importante notar que 
a área do município pertencente a bacia é um território marcadamente urbano, se podendo 
sugerir como central nessa perspectiva de “ macrocefalia urbana”.  Além disso, tomando 
tomando os municípios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, tem-se uma mancha urbana 
quase contínua, com taxas de crescimento anual a níveis que sugerem certa estabilização. 
Todavia, a dimensão espacial de São Gonçalo, com população estimada acima de 01 
milhão de habitantes (IBGE, 2014), faz com que  o município atinja categoria de cidade 
grande, superando o perfil de municípios médios e pequenos característicos da região, 
inclusive Niterói, que, em 2010, apresentou população abaixo de 500 mil habitantes. 
 

O processo de conurbação urbana entre esses municípios foi acelerado pelo 
elevado grau de urbanização de cada um. E somente Itaboraí possui uma população rural 
ainda considerável, mas que vem diminuindo de forma acentuada nos últimos anos, 
passando de 10.219 habitantes, em 2000, para 2.596 moradores, em 2010. Essa situação 
tem produzido a relação de interdependência entre seus mercados imobiliários e intenso 
fluxo entre suas populações. Itaboraí foi o município que mais cresceu, com um 
incremento populacional de 16,28% na última década e taxas anuais de 1,52%, para o 
período 2000/2010,  valores superiores aqueles obtidos para a região, que contou com 
crescimento anual de 1,3%. Niterói praticamente não cresceu (0,5% ao ano) e no caso de 
São Gonçalo, seu crescimento acumulado de 12%, em 10 anos. 
 

As observações em seguida apresentadas têm como centralidade o município 
como unidade de análise, uma vez que a consideração apenas da área de drenagem 
demandaria a investigação por setor censitário, abordagem não adotada no presente 
momento devido a necessidade de tabulações especiais. Nesses termos,  considerando a 
totalidade dos municípios integrantes da Bacia, tem-se que em  2010, o município do Rio 
de Janeiro  possuía aproximadamente 6.320.446 habitantes, o equivalente a 53,68% da 
população total dos municípios integrantes da Bacia da Baía de Guanabara e 40% de todo 
o Estado do Rio de Janeiro. Na sequência tem-se  os municípios de  São Gonçalo com 
8,49%, Duque de Caxias com 7,26%, e Nova Iguaçu com 6,76%, como os mais populosos 
do Estado. E com menor contingente populacional Tanguá com 30.732 habitantes, 
Guapimirim com 51.483, Cachoeiras de Macacu com 54.273 e Rio Bonito com 55.551. 
Os municípios menores são os que detêm  área rural mais significativa. 
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Alguns aspectos devem ser considerados ao se analisar o comportamento 
demográfico da área da Bacia da Baía de Guanabara: o primeiro referente ao fato de que 
se está trabalhado com o município como unidade de análise, o que significa dizer que 
não se tem como foco exatamente a área de drenagem de cada município; o segundo a 
observação de que para o período intercensitário 1991- 2000 ocorreu a emancipação dos 
municípios de Belford Roxo, Guapimirim, Mesquita e Tanguá, o que tenderá a sinalizar 
com perda de população para os seus municípios de origem, situação que não 
necessariamente corresponde a realidade demográfica.  
 

Em comparação ao Estado do Rio de Janeiro, a maioria dos municípios revela uma 
densidade demográfica muito elevada como São João de Meriti com 13.024,56 habitantes 
por km², Nilópolis com 8.117,62 habitantes por km² e Belford Roxo com 6.031,38 
habitantes por km². O município de Nilópolis se destaca, pois é o menor município da 
região, com 19,4 km², mas possui a segunda maior densidade demográfica. Mesquita 
também, com 39,1 km² de área territorial e 4.310,48 habitantes por km² (vide Tabela E1 
no Anexo 6). 
 

Os municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Rio Bonito destoam, de 
forma significativa, dos demais, em função de suas baixas taxas de densidade 
demográfica, com 56,9, 142,7 e 121,7 habitantes por km², respectivamente. Cachoeiras 
de Macacu possui uma área bem extensa, 953,3 km².  

Nesse contexto  o crescimento populacional é evidente e contínuo sendo  possível 
notar que o município de maior crescimento, com exceção da metrópole Rio de Janeiro, 
foi São Gonçalo. Apesar de sua taxa anual não ser a mais alta, o município apresentou 
um incremento populacional de 108.609 habitantes entre 2000 e 2010. É o segundo 
município mais populoso do Estado do Rio de Janeiro. Muito provavelmente isso se deve 
ao fato de que parte dos municípios  aqui estudados integram a área de influência  do 
Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj)  razão  que explica os fluxos 
demográficos regionais (Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, Magé, Niterói, 
São Gonçalo, Tanguá).  Guapimirim,  por exemplo, é o município com maior taxa de 
crescimento anual em 2010, está em franco crescimento, registrando crescimento 
populacional de  3,10% ao ano em 10 anos representando 13.531 novos moradores.  
 

Todos os municípios da bacia cresceram em alguma medida na última década. 
Alguns vertiginosamente, como o Rio de Janeiro com o incremento de 462.542 habitantes 
(macrocefalia urbana), São Gonçalo com 108.609 e Duque de Caxias com 79.592, outros 
discretamente, como Nilópolis com 3.713, Tanguá com 4.675, Cachoeiras de Macacu 
com 5.730 e Rio Bonito com 5.860. A esse crescimento corresponde o aumento do déficit 
de infra-estrutura de saneamento básico. 
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Um interessante indicador que auxilia na constatação deste déficit pode ser 
apreciado no fato de que, segundo o IBGE, 11 milhões de pessoas, ou 6% da população 
brasileira, moravam, em 2010, em aglomerados subnormais existentes em 323 
municípios, sendo 49,8% dos domicílios localizados na região Sudeste (IPP, 2012). O 
estado do Rio de Janeiro possuía 1.332 aglomerados subnormais, com cerca de 2 milhões 
de pessoas e concentrados na RMRJ (1.034 aglomerados, ou 77,6% dos aglomerados do 
ERJ) (CEPERJ, 2013; IPP, 2012). Na área de estudo, apenas o município de Guapimirim 
não possuía aglomerados subnormais em 2010 (CEPERJ, 2013), e o município de Niterói 
possuía 16,33%, percentual bastante significativo,  superior ao percentual  da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro - RMRJ (14,25%). Niterói é o segundo município com 
maior número de aglomerados da RMRJ, sendo o município do Rio de Janeiro o primeiro 
no ranking (CEPERJ, 2013). 
 

À guisa de ilustração, o mapa a seguir apresenta um panorama das condições de 
moradias inadequadas no estado, se podendo observar os municio da área de estudo: 
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FIGURA 13.1 MORADIA INADEQUADA – VARIAÇÃO ENTRE 2000 E 2010 

 
Fonte: IPEA (2014) 
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No contexto do crescimento demográfico, a única exceção registrada corresponde 
ao município de Nova Iguaçu, que vem ao longo de quase 20 anos, apresentando perda 
de população. Suas taxas de crescimento negativo são de -3,74% entre 1991 e 2000, e -
1,44% entre 2000 e 2010. Contudo, tem-se que considerar aqui dois fatores: na segunda 
década  o município de Mesquita foi desmembrado de Nova Iguaçu (1999); e     na 
primeira década provavelmente essa perda se deve ao êxodo para a capital. (vide Tabela 
E2 no Anexo 6) 

 
A análise  do comportamento demográfico dos municípios integrantes da Bacia 

da Baía de Guanabara, a partir da observação de  séries históricas da população total, 
urbana e rural (1991-2010), permite constatar que a maioria dos municípios apresenta a 
concentração de população na área urbana, e basicamente evolução histórica semelhante 
(vide Tabela E3 no Anexo 6). É possível notar também que seis dos dezessete 
municípios da área de estudo não possuíam população rural desde 1991 (Belford Roxo, 
Mesquita, Nilópolis, Niterói, Rio de Janeiro e São João de Meriti), e um não possuía em 
1991 e 2000, passando a ter ocupação rural em 2010 (São Gonçalo). Belford Roxo, 
Mesquita e Tanguá foram criados na década de 1990, o que explica a ausência de dados 
no censo demográfico de 1991. 

 
À guisa de ilustração, destaca-se que o município de São Gonçalo, apesar de ter 

apresentado crescimento da população urbana no mesmo ano, passou a ter população 
rural em 2010, devido a alterações na legislação municipal, que antes previa que toda a 
área do município era urbana (Plano Diretor). E os municípios de Magé e Rio Bonito 
mantiveram um número expressivo de população rural nas três décadas pesquisadas, 
enquanto Guapimirim e  Itaboraí tiveram uma diminuição drástica de sua população rural 
entre 2000 e 2010. A manutenção de uma população rural ainda expressiva em Magé 
explica-se pela sua tradicional vocação agrícola, apresentando solo fértil e água 
abundante. Em contrapartida, com relação ao município de Nova Iguaçu tem-se que 
apesar de  apresentar um incremento na população rural, esta corresponde a apenas 1% 
de sua população total, o que mostra quão urbanizado é o município, mesmo com taxa de 
crescimento negativa. 

 
Os dados consultados registram que os municípios integrantes da bacia da Baía 

de Guanabara possuem uma taxa média de urbanização altíssima, de 96,01%.  E destaca-
se que quando considerada apenas a área de drenagem para a Baía de Guanabara, essa 
taxa sobre para 99,3%, o que sugere que a referida área corresponde àquelas de maior 
adensamento demográfico.  Esse território trata-se de uma área urbano-industrial 
consolidada onde  apenas alguns municípios apresentam comportamento diferenciado – 
Cachoeiras de Macacu, com 86,50% de urbanização, Rio Bonito, com 74,27% e 
Petrópolis, cuja taxa de urbanização de 2010 é menor que a de 1991, indicando o aumento 

 



215 
 

de  moradores na área rural do município. É importante destacar que a participação deste 
município na área de drenagem da bacia é pouco  significativa (0.5%), correspondendo a 
área rural.  

 
Os municípios que são considerados 100% urbanizados são Belford Roxo, 

Mesquita, Nilópolis, Niterói, Rio de Janeiro e São João de Meriti. Outros municípios 
apresentaram ligeira tendência a redução da referida taxa no Censo de 2010, são eles: São 
Gonçalo cuja taxa cai para 99,93% e Nova Iguaçu que cai para 98,91% (vide Tabela E4 
no Anexo 6).  

 
Para a leitura aqui realizada a taxa de urbanização é um importante indicador, 

considerando, principalmente, que a área de drenagem abrange áreas de adensamento 
populacional; ou seja, se tem a presença em áreas urbanas dos mananciais hídricos que 
deságuam na Baía de Guanabara. É importante destacar que essa taxa registra unicamente 
o local de moradia e não revela a qualidade de serviços encontrada pelos habitantes nas 
áreas urbanas, contudo se pode inferir que sejam áreas onde o adensamento populacional 
associada a insuficiência de saneamento básico (vide item específico) muito 
provavelmente exercem pressão sobre os rios que cortam esse território e compõem a 
Bacia da Baía de Guanabara. Além disso, a observação da taxa de urbanização sinaliza 
para a necessidade de investigação dessas áreas no que se refere a probabilidade da 
presença de ocupação desordenada e em áreas de inundação, uma vez que  o crescimento 
das cidades não se faz, necessariamente, acompanhar pela infra-estrutura necessária para 
acolher a população. 

 
Apenas para destacar a área no entorno do espelho d´água da Baía de Guanabara, 

se observou os 07 municípios ali presentes: Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, 
Niterói, Rio de Janeiro, São Gonçalo) que segundo segundo o IBGE, totalizavam 
9.159.597 habitantes em 2010, dos quais 9.139.539 habitantes encontravam-se na área 
urbana e somente 2.058 viviam na área rural. Isso significa um total de 99,78% da 
população em área urbana, confirmando a análise de que a área é predominantemente 
urbano-industrial, com alto grau de concentração populacional.  

  
Ao privilegiar esse recorte se está supondo como “hipotese” que a população que 

ali vive tenderia a possuir vínculos mais explícitos de pertencimento com a Baía. 
Contudo, é importante destacar que se está aqui considerando a base territorial municipal 
e não apenas a área de drenagem da baía. De todo modo, se avaliou como interessante 
este exercício com o objetivo de observar as condições de vida ali presentes nos termos 
dos indicadores sociais tradicionalmente utilizados com esta finalidade.  
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Inicialmente tem-se a confirmação de que  processo de urbanização acelerada é, 
uma característica presente em todo o país, e, em 2010, no município do Rio de Janeiro 
correspondia  a  100% de sua população vivendo em meio urbano. Os municípios mais 
urbanizados, conforme mencionado anteriormente, são Niterói, Rio de Janeiro e São 
Gonçalo. E neles a densidade demográfica também é altíssima. No entorno do espelho 
d´água da baía a menor densidade é creditada  ao município de Guapimirim (vide Tabela 
E5 no Anexo 6).  
 

As condições urbanas se de um lado expressam, pelo menos teoricamente, a 
facilidade de acesso da população aos serviços essenciais básicos, de outro sugere a 
possibilidade maior da emergência e consolidação de espaços de adensamento 
populacional desprovido dos referidos serviços e caracterizados como área de ocupação 
inadequadas, tais como áreas de inundação e encostas. Da mesma forma que é urgente 
que se faça a identificação dessas áreas, pois só assim se poderá entender uma das 
diferentes formas de pressão sobre o território da Baía de Guanabara e os impactos daí 
decorrentes; é importante também que se faça a caracterização das populações que nelas 
vivem, de modo a se poder definir um plano de remoção em bases socialmente justa e 
humanitária.  

 
Apenas à guisa de ilustração com o objetivo de ressaltar a problemática das 

ocupações irregulares e desprovidas de infra-estrutura de serviços essenciais  destaca-se 
que o padrão de uso para moradia no entorno da Baía de Guanabara registra condições 
díspares, pois se tem áreas ocupadas por classe média e alta e áreas onde se concentra a 
população mais pobre em aglomerados subnormais carentes de infraestrutura de serviços 
essenciais. Essa situação que se reproduz em todos os municípios lindeiros a Baía 
necessita ser pesquisada, identificada e caracterizada. No caso do município do Rio de 
Janeiro11,  isto se evidencia de forma mais imediata _ vide, por exemplo, as condições 
disponíveis no Complexo da Maré (RJ) se comparadas aquelas referentes aos bairros de 
Flamengo e Botafogo (RJ).  
 

Tomando apenas este município de forma ilustrativa, é possível no mapa a seguir 
observar as Áreas de Planejamento situadas no entorno da Baía de Guanabara e 
apresentadas  na Tabela 9.2: 
 
 
 
 
 
 

 
 

11 - Conforme mencionado o PEA-RIO/Baia de Guanabara objetiva atender as condicionantes das licenças 
relacionados aos empreendimentos cuja área de influencia, determinada no Estudo de Impacto Ambiental, 
abrange os municípios do PEA-RIO.  
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TABELA 9.2: ÁREAS DE PLANEJAMENTO SITUADAS AS MARGENS DA BAÍA DE GUANABARA 
 

Área de Planejamento 1 Área de Planejamento 2 Área de Planejamento 3 Área de Planejamento 4 

RA I Portuária: Saúde, Gamboa, 
Santo Cristo e Caju 

RA IV – Botafogo: Flamengo, 
Glória, Botafogo, Urca. 

RA X – Ramos: Manguinhos, Ramos, 
Olaria 

RA XXX Maré: Maré 

RA II – Centro: Centro  RA XI_ Penha: Penha, Penha 
Circular 

 

RA VIII- São Cristovão: São 
Cristovão, Benfica, Vasco da 
Gama 

 RA XX – Ilha do Governador: 
Ribeira, Zumbi, Cacuia,Pitangueiras, 
Praia da Bandeira, Cocotá, Bancários, 
Freguesia, Jardim Guanabara, Jardim 
Carioca, Tauá, Moneró, Portuguesa, 
Galeão, Cidade Universitária. 

 

RA XXI - Paquetá: Paquetá    

Fonte: http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ 
 
 

FIGURA 13.2 - ÁREAS DE PLANEJAMENTO SITUADAS NO ENTORNO DA BAÍA DE GUANABARA 

 
Fonte: Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP, 200 
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Nas áreas acima indicadas, se pode constatar  a presença de aglomerados 
subnormais, que no caso do município do Rio de Janeiro correspondem às favelas ou 
comunidades urbanizadas. Os resultados do último Censo Demográfico indicam que um 
quinto da população das favelas vivia em 2010 em comunidades consideradas 
urbanizadas. Entre 2000 e 2010, a população do Rio, como um todo, passou de 5.857.994 
para 6.320.446 habitantes, representando um crescimento de 8%. Mas, enquanto as 
favelas se expandiram a uma taxa de 19%, a população da “não‐favela” cresceu apenas 
5%. Na região do Centro, que corresponde ao entorno da Baía de Guanabara e sua 
periferia imediata observou‐se a segunda maior taxa de crescimento das favelas (28%). 
Nessa região central, os moradores da “não‐favela” cresceram apenas 4%. A Zona Sul 
teve expressivo crescimento da população em favelas (15%) e um decréscimo de 1%, fora 
delas. Nota-se que apenas parte da Zonal Sul se encontra as margens da Baía de 
Guanabara.  
 

As áreas localizadas no entorno do espelho d’água da Baía de Guanabara integram 
parcialmente algumas das Regiões Administrativas citadas e a distribuição da população 
residente nas favelas pode ser observada nos seguintes termos:  
 

TABELA 9.3 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE NAS FAVELAS DO ENTORNO DO ESPELHO 
D’ÁGUA 

 

Regiões Administrativas População Residente 

Favelas Proporção 

Total 1.443.773 100% 

Ilha do Governador 67.084 4.6 

Portuária 21.168 1,5 

Centro 108 0,01 

São Cristovão 40.250 2,8 

Paquetá 908 0,1 

Botafogo 14.998 1,0 

Ramos 53.236 3,7 

Penha 47.710 3,3 

Maré 750.720 5,2 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Estimativa IPP12 

 
A área de maior adensamento de favelas corresponde ao Complexo da Maré, 

seguido da Ilha do Governador. Em contrapartida a área correspondente ao Centro e Ilha 

12 IPP- Instituto Pereira Passos 
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de Paquetá apresentam registros pouco significativos. O Complexo da Maré é a segunda 
maior favela do município, atrás apenas da Rocinha. O mapa a seguir apresenta a 
distribuição espacial aqui comentada se podendo observar as áreas de concentração que 
margeiam a Baía de Guanabara:  
 
 

FIGURA 13.3 – POPULAÇÃO EM FAVELAS POR BAIRROS 

 
Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro / Instituto Pereira Passos – IPP. 

 
O Quadro a seguir apresenta uma síntese das informações demográficas dos 

bairros situados as margens da Baía de Guanabara e confirma como área de maior 
adensamento populacional o Complexo da Maré:  
 

TABELA 9.4 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO QUE VIVE AS MARGENS DA BAÍA DE GUANABARA 
Bairros População 2000 População 2010 Região Administrativa 

Bancários 12.126 12.512 XX 

Botafogo 79.588 82.890 IV 

Cacuia 9.952 11.013 XX 

Caju 17.679 20.477 I 

Cocotá 4.910 4.877 XX 

Centro 39.135 41.142 II 

Cidade Universitária 1.736 1.556 XX 
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Flamengo 51.939 50.043 IV 

Freguesia 18.371 6.864 XX 

Gamboa 10.490 13.108 I 

Galeão 21.633 7.126 XX 

Glória 10.098 9.661 IV 

Jardim Carioca 25.202 24.848 XX 

Jardim Guanabara 29.886 32.213 XX 

Manguinhos 31.059 36.160 X 

Maré 113.807 129.770 XXX 

Moneró 6.180 6.476 XX 

Olaria 62.509 57.514 X 

Paquetá 3.421 3.361 XXI 

Parada de Lucas 23.269 23.923 XXXI 

Penha 72.692 78.678 XI 

Penha Circular 51.113 47.816 XI 

Pitangueiras 11.605 11.756 XX 

Portuguesa 24.733 23.856 XX 

Praia da Bandeira 6.587 5.948 XX 

Ramos 37.537 40.792 X 

Ribeira 3.323 3.528 XX 

Santo Cristo 9.618 12.330 I 

São Cristóvão 38.334 26.510 VII 

Saúde 2.186 2.749 I 

Tauá 33.184 10.243 XX 

Urca 6.750 7.061 IV 

Vasco da Gama Os dados deste Bairro 
encontram-se inclusos 

no bairro de São 
Cristóvão 

5.913 VII 

Zumbi 2.041 2.016 XX 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. Estimativa IPP 
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Uma avaliação geral das condições de vida na Baía de Guanabara a partir dos 
indicadores sociais tradicionalmente utilizados, como o Índice de Desenvolvimento 
Humano - IDH (ver detalhamento em Anexo),  registra que  apenas os municípios de 
Itaboraí (0.693) e Guapimirim (0.698) enquadram-se num padrão médio, estando os 
demais classificados como padrão alto e Niterói avaliado como muito alto ( 0.837).  
 

O detalhamento do IDHM (vide em Anexo) permite  observar que na maioria dos 
municípios o IDHM Longevidade é o mais alto, o que significa que a população na área 
de estudo está envelhecendo, que a mortalidade diminuiu e a vida está mais longa e 
saudável nesses municípios. Todos possuem esse índice na faixa IDHM considerada 
muito alta (0,800 - 1,000). Em contrapartida o IDHM Educação é a que tem os valores 
mais baixos. Inclusive, no muncípio de Itaboraí, o IDHM Educação é 0,593, e se encontra 
na faixa IDHM baixo (0,500 - 0,599). O quadro a seguir ilustra a situação do entorno da 
Baía de Guanabara no contexto estadual e nacional, revelando que o município de Niterói 
destaca-se com a melhor posição. 

 
TABELA 9.5 - POSIÇÃO POR MUNICÍPIO E IDHM EM 2010 

 

Posição º em 
relação ao Brasil 

Posição º em 
relação ao 

Estado 

 
 

Município 
 
 

7 º 1º Niterói  

45 º 2º Rio de Janeiro  

795 º 14 º São Gonçalo  

1574 º 49 º Duque de Caxias  

1638 º 51 º Magé  

1969 º 59 º Guapimirim  

2105 º 62 º Itaboraí  

Fonte: PNUD, 2013. Elaboração própria. 

 
 

Comportamento semelhante se tem quando observado outro indicador, o Índice 
FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM), que confirma o município de Niterói 
como o que detém melhores condições de vida no território de entorno da Baía de 
Guanabara, no que tange ao seu espelho d´água. (Vide detalhamento em Anexo).  
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 No contexto da reflexão sobre a qualidade de vida na Baía de Guanabara optou-
se por tentar sistematizar informações sobre as condições de balneabilidade de suas praias 
e o registro de doenças de veiculação hídrica nos municípios lindeiras a baía. 
 
 Com relação ao primeiro aspecto, registra-se aqu  as informações contidas no 
documento Avaliação Ambiental Estratégica (COPPE/UFRJ, Avaliação Ambiental 
Estratégica do Programa de Investimentos da PETROBRAS na Área de Abrangência da 
Baía de Guanabara — PLANGAS , GNL e COMPERJ), que, embora desatualizadas, 
permitem uma  noção geral das condições sanitárias da Baía. O quadro apresentado revela 
uma situação negativa que tende a recair sobre a saúde da população e impactar as suas 
alternativas de lazer. 
 
 Segundo o relatório da FEEMA de 2009 (Balneabilidade de Praias da Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro‖) e nos termos de atendimento aos padrões da Resolução 
274/04, do CONAMA, no período de 2000 a 2008, tem-se os seguintes resultados: 
 

• todas as praias da Ilha do Governador, bem como a praia de Ramos e as praias de 
São Gonçalo e Magé estiveram impróprias para banho de mar durante todo o 
período avaliado, não atendendo aos padrões do CONAMA;  

• as praias da Ilha de Paquetá mostraram uma balneabilidade variável, pois nos anos 
de 2001 a 2003 mostraram uma tendência de melhoria, piorando de novo nos anos 
de 2004 a 2006, possivelmente, devido ao não funcionamento da ETE de Paquetá;  

• a Praia de Ramos, artificialmente construída na década de 1960, teve a pior 
qualidade entre todas as praias avaliadas. Sabedores de que esta praia seria a 
última a se enquadrar nos padrões de balneabilidade, dentro de um processo de 
recuperação das águas da baía, o governo estadual optou por construir o 
―Piscinão de Ramos‖, para o lazer da população da região, usando água da baía 
após tratamento. A mesma iniciativa foi também adotada no município de São 
Gonçalo;  

• as praias Vermelha e São João estiveram sempre dentro dos padrões enquanto as 
de Urca, Botafogo e Flamengo mantiveram-se sempre impróprias para banho;  

• no município de Niterói, as praias de Jurujuba e Gragoatá estão sempre fora do 
padrão do CONAMA e as praias de Charitas e São Francisco só apresentaram 
balneabilidade no ano de 2007. As praias de Boa Viagem, Flexas e Icaraí 
melhoraram a partir de 2001 ficando dentro dos padrões, possivelmente após 
entrada em operação do Emissário Submarino de Icaraí.  

 
 As figuras a seguir apresentam a qualificação das praias Interiores da 
Baía de Guanabara para o período de  2000 a 2008 
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FIGURAS 13.4, 13.5 E 13.6 - QUALIFICAÇÃO DAS PRAIAS INTERIORES DA BG – 

2000/2008
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Fonte: FEEMA (2009), (dados não publicados) in Avaliação Ambiental Estratégica (COPPE/UFRJ, Avaliação Ambiental 

Estratégica do Programa de Investimentos da PETROBRAS na Área de Abrangência da Baía de Guanabara:  PLANGAS , GNL e 
COMPERJ) 

 No que se refere a  relação entre doenças de veiculação hídrica e poluição, destaca-
se a dificuldade de obtenção de dados que permitam uma avaliação especializada e 
precisa. Apesar disto, ao longo desse estudo buscou-se avaliar de forma especifica as 
condições de saúde ambiental  na Baía de Guanabara considerando os registros 
disponíveis no âmbito da saúde pública e tentando observar, principalmente, registros da 
ocorrência de doenças de veicularão hídrica.   
 
 A experiência acumulada de vários atores envolvidos historicamente com o 
desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos 
sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo resultou na Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB) do Governo Federal. 
 
 Segundo o site do Ministério da Saúde13, no Brasil, a atenção básica (AB) é 
desenvolvida com alto grau de descentralização, capilaridade e próxima da vida das 
pessoas. Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e o 
centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é fundamental que 
ela se oriente pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da 
continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social. As Unidades Básicas de Saúdes 
instaladas perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem desempenham 
um papel central na garantia à população de acesso a uma atenção à saúde de qualidade.  
 
 A leitura aqui representada baseou-se em dados referentes ao acesso da população 
aos serviços de saúde através dos Programas de Atenção Básica, dentre os quais o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa de Saúde da Família 
(PSF)14, que atuam de forma preventiva em âmbito municipal, com os seguintes 
objetivos: (i) prestar atendimento de qualidade, integral e humano em unidades básicas 
municipais, garantindo o acesso à assistência e à prevenção em todo o sistema de saúde, 
de forma a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos; (ii) reorganizar a prática 
assistencial com a atenção centrada na família, entendida e percebida a partir de seu 
ambiente físico e social; e (iii) garantir eqüidade no acesso à atenção em saúde, de forma 

13 Fonte: http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnab.php Acesso em 12/05/2016. 
14 Fonte: http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/1723/objetivos-e-principios-do-psf Acesso 13/05/2016 

 

                                                                    

http://dab.saude.gov.br/portaldab/pnab.php
http://www.portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/1723/objetivos-e-principios-do-psf
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a satisfazer as necessidades de todos os cidadãos do município, avançando na superação 
das desigualdades. 
 
 Na Tabela 9.6  é possível ver o percentual de pessoas atendidas pelos Programas 
de Atenção Básica entre os anos de 2001 e 2006. Ainda, os municípios estão organizados 
em ordem decrescente para a qualidade dos serviços em 2006, com exceção de Magé.  
 

TABELA 9.6 - PESSOAS ATENDIDAS PELOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA - 2001/ 2006 (%) 
 

Município 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Itaboraí  9,8 66,7 68,7 71,8 71,4 73,3 

São Gonçalo  11,9 52,8 37,2 37,2 36,7 36,5 

Magé  23,8 26,8 26,6 31,8 30,6 41,4 

Guapimirim  30,1 29 26,8 26,7 20,2 28,9 

Niterói 12,7 12,6 17,8 21,5 24,1 26,4 

Duque de Caxias 13,7 14,6 14,5 14,2 13 24,5 

Rio de Janeiro  1 1,9 5,5 7,7 9,6 10,4 

Fonte: Ministério da Saúde/Datasus, Caderno de Informação de Saúde (2008) 
 
 
 Itaboraí apresenta os maiores índices de cobertura dos Programas de Atenção 
Básica com a proporção de 73% de população atendida. Depois de Itaboraí, apenas Magé 
se encontra num nível razoável de atendimento, com 41,4% de população atendida. O 
município do Rio de Janeiro encontra-se em situação crítica, e destaca-se pela menor 
proporção de atendimento pelos Programas de Atenção Básica (cerca de 10% da 
população). Para um município polo, com característica de metrópole, quase megalópole, 
é temerária a situação do Rio de Janeiro. Principalmente porque os Programas de Atenção 
Básica procuram melhorar o acesso à medicina preventiva, reduzindo a necessidade da 
busca pela medicina curativa. Apenas em São Gonçalo foi observada uma pequena 
redução no número de pessoas atendidas. 
 
 Os indicadores de saúde que normalmente são utilizados referente à saúde, como 
leitos disponíveis, unidades de saúde, foram descartados nessa análise, porque, pela 
proximidade com o município do Rio de Janeiro e de Niterói, a utilização dos serviços de 
saúde pela população do entorno para serviços de alta complexidade acaba sendo 
direcionada para os dois ou para outra metrópoles, como São Paulo. A variável que foi 
escolhida para trabalhar foi o número de internações em função de doenças infecciosas e 
parasitárias, que podem ser associadas à poluição hídrica e à ausência de saneamento 
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básico. Foram selecionadas no DATASUS as seguintes enfermidades: cólera; febres 
tifóide e paratifóide, amebíase; diarréia e gastroenterite de origem infecciosa presumível; 
outras doenças infecciosas intestinais; leptospirose; outras doenças bacterianas; hepatites 
virais; esquistossomose; doenças transmitidas por protozoários; helmintíases e outras 
doenças infecciosas e parasitárias.  
 
 É possível observar na Tabela 9.7 os dados referentes à população estimada, o  
numero de internações pelas enfermidades selecionadas e o percentual de internações a 
cada 10.000 habitantes em 2007 (reforça-se que referente à Saúde, esse foram os dados 
encontrados como disponíveis até o momento). 
 

TABELA 9.7 - INTERNAÇÕES POR DOENÇAS DE VEICULAÇÃO HÍDRICA – 2007 
 

Municípios  
População 

(2007)  N° Internações  

Internações 
por 10.000 
Habitantes 

Itaboraí  215.792 924 42,82 

Magé  232.171 584 25,15 

São Gonçalo  960.631 2.225 23,16 

Duque de Caxias 842.686 1.846 21,91 

Niterói  474.002 559 11,79 

Guapimirim  44.692 47 10,52 

Rio de Janeiro 6.093.472 4.935 8,1 

Fonte: Ministério da Saúde/Datasus (2007) 

 
 
 Observando os dados municipais, a situação mais desfavorável ocorre em Itaboraí, 
onde se registrou, em 2007, uma taxa superior a 40 internações por 10 mil habitantes. Nos 
municípios da Baixada Fluminense e em São Gonçalo, onde as condições de saneamento 
básico são mais reduzidas, as maiores taxas de internações por doenças de veiculação 
hídrica foram encontradas, mostrando que esses dois fatores estão relacionados. 
 
 O município do Rio de Janeiro, assim como Guapimirim e Niterói destacam-se 
pelas menores taxas de internação registrando 8,1, 10,52 e 11,79 por 10 mil habitantes, 
respectivamente.  
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 É importante destacar que muito provavelmente a situação real tende a ser pior 
daquela aqui registrada se consideramos a possibilidade de subnotificação para as 
doenças objeto desta análise. 
 

4.4 ATIVIDADE INDUSTRIAL 
 

Este item é dedicado a apresentar um panorama das atividades industriais que 
ocorrem na Baía de Guanabara.  É importante contudo destacar que não foram 
identificados documentos que apresentem projeções de crescimento das referidas 
atividades.  
 

Inicialmente, um breve panorama das atividades econômicas dos municípios que 
compõem a Bacia da Baía de Guanabara permite identificar  as atividades  que possuem 
algum potencial poluidor. Contudo,  a precisão de pesquisa para essa identificação só será 
possível a partir de investigação que priorize a área de drenagem da baía e tenha como 
foco os setores censitários que a compõem. Nesse primeiro exercício foi possível  apenas 
obter o registro das unidades instaladas, sem que se pudesse  avaliar quais delas estão 
localizadas nas áreas de drenagem ou contribuem para a poluição do território da bacia.  
 

A Tabela F1, no anexo 6, apresenta as atividades econômicas mais relevantes na 
região se podendo observar que o município do Rio de Janeiro é o que registra o número 
maior de unidades, com valores discrepantes em relação aos demais. Na sequência tem-
se os municípios de Niterói e Duque de Caxias e São Gonçalo, este último, 
provavelmente,  evidenciando a dinâmica econômica estimulada pela implantação do 
COMPERJ, empreendimento por agora paralisado. Note-se no panorama apresentado,  o 
destaque para o setor comercial/serviços, seguido pela indústria alimentícia e as indústrias 
de transformação. Entretanto, apesar da quantidade de indústrias na área extrativa ser 
pequena, ela é extremamente representativa, com a presença da Petrobrás no Rio de 
Janeiro, Itaboraí, Duque de Caxias. Outro aspecto característico da economia da bacia 
remete ao fato de que o setor agropecuário é incipiente, principalmente  em relação à 
participação no PIB nacional, constatação pertinente com as características urbano 
industrial deste território  Aqui,  o setor mais expressivo é o de serviços com 8,18% de 
participação, seguido pela indústria com 5,28%. Este último percentual pode ser creditado 
a indústria extrativa, em especial, a de Petróleo e Gás e de seus fornecedores. De todo 
modo, observando o anexo 6, se pode constatar a pouca representatividade da área de 
estudo na composição do PIB nacional. 
 

Nesse contexto, a participação do estado do Rio de Janeiro na composição do PIB 
nacional para setor industrial corresponde a 14.36%, o que sugere que não é na área da 
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Bacia da Baía de Guanabara que se concentram suas indústrias. Pode-se sugerir que há 
um comportamento semelhante nos municípios integrantes do território da Baía de 
Guanabara que é marcado nos últimos anos pelo aumento de arrecadação por parte dos 
municípios e pelo crescimento de receitas vinculadas a repasses constitucionais, como o 
royalties. 
 

Historicamente,  desde a década de 70, algumas unidades industriais foram sendo 
modernizadas nos termos da instalação da indústria naval, a implantação da indústria 
petroquímica em Duque de Caxias (Refinaria de Duque de Caxias - REDUC- 
PETROBRAS. A Refinaria de Duque de Caxias (Reduc) localizada no segundo distrito 
do município de Duque de Caxias deu início ao desenvolvimento de um grande pólo 
industrial em Campos Elíseos, que cresceu juntamente com a população da cidade, 
alocada em parte nos terrenos próximos ao empreendimento industrial. 
 

Segundo Coelho (2007), as indústrias que historicamente contribuíram para a 
contaminação da Baía foram a REDUC, instalada desde 1957, a Refinaria de petróleo de 
Manguinhos (1954), Petroflex (1962) entre outras localizadas não só às margens da Baía, 
mas no interior de sua bacia. Em 1991 foi construído o duto que liga a REDUC ao 
terminal da Petrobras localizado na ilha D’água, próxima a Ilha do Governador. O 
primeiro vazamento ocorrido deste duto foi em 1997, com derramamento de cerca de 
3.000.000 (três milhões) litros de óleo que “vazaram numa região de mangue entre as 
instalações da refinaria e a orla da Baía de Guanabara” (COELHO, 2007). 
 

A partir de meados dos anos 2000 um novo processo de modernização foi iniciado 
sob a liderança da PETROBRAS. Dentre os novos empreendimentos destacam-se o 
COMPERJ – complexo Petroquímico do Rio de Janeiro e o GNL – Terminal de Gás 
Liquefeito, paralisado no momento atual, não sem antes provocar significativos impactos 
durante sua implantação.  Ainda no contexto da reestruturação produtiva da petroquímica 
na metrópole fluminense, em 2007, foi iniciada a construção do empreendimento 
“Instalações do Terminal da Ilha Comprida, Adaptações do Terminal Aquaviário da Ilha 
Redonda e Dutos de GLP na Baía de Guanabara", chamado de Projeto GLP, que integra 
o Plano de Antecipação da Produção de Gás (Plangas) do Governo Federal. Esse Plano 
foi criado pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE), devido à situação 
instável em que se encontrava o setor de gás nacional, e devido ao objetivo de diminuir 
os riscos associados ao fornecimento de gás da Bolívia.Uma grande área de influencia e 
de produção de dutos, corta o fundo da Baía de Guanabara e a área continental pelos 
municípios de Duque de Caxias em direção á REDUC atingindo Magé, Itaboraí, 
Guapimirim e São Gonçalo.  
 

Nesses termos, o principal setor da indústria fluminense, considerado como 
atividade econômica poluidora,  é o de Petróleo e Gás. E a principal empresa do setor na 
área de estudo é a Petrobrás15. Sua área de atuação abrange a exploração e produção, 

15 Fonte: http://www.petrobras.com.br/ Acesso em 20/03/2016 
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refino, comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, 
energia elétrica, gás-química e biocombustíveis. A produção diária da empresa é de 2 
milhões 787 mil barris por dia, com lucro líquido de 34,8 bilhões em 2015,  possuindo 16 
refinarias (3 no exterior), 122 plataformas de produção (64 fixas e 58 flutuantes) e 7.517 
km de oleodutos e 7.151km de gasodutos. 
 

Os mapas a seguir (Figura 14.1 e 14.2) apresentam a distribuição dos 
empreendimentos da Petrobrás na Baía de Guanabara e dos demais empreendimentos que 
compõem a cadeia produtiva da indústria de petróleo e gás pertencente e não pertencentes 
Petrobrás:  
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FIGURA 14.1 - CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO PERTENCENTE À PETROBRAS 
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FIGURA 14.2 - CADEIA PRODUTIVA DO PETRÓLEO NÃO PERTENCENTE À PETROBRAS 
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Os mapas apresentados nos dão a medida exata da importância da indústria de 

petróleo e gás na economia da Baía de Guanabara.   
 

A Refinaria de Duque de Caxias (REDUC) foi a maior produtora de derivados não 
energéticos, chegando a produzir 74,9% do óleo lubrificante nacional, além de ser a quarta 
maior refinaria da Petrobrás, processando 11,3% da carga (em volume). É responsável 
também pelo maior processamento de gás natural do Brasil, possuindo o maior portfólio dos 
produtos da empresa (no total, são 55 produtos processados em 43 unidades). Ainda em 
Duque de Caxias encontra-se o Terminal de Campos Elíseos, que recebe e armazena o 
petróleo que vem de Angra dos Reis, de Macaé e da Ilha D'água, além do abastecimento de 
petróleo e óleo diesel da Refinaria Gabriel Passos (Regap). O Terminal monitora as 
operações do Oleoduto São Paulo-Rio de Janeiro (Osrio), recebendo no terminal de Volta 
Redonda gasolina, diesel e álcool para a Base de Distribuição de Volta Redonda. 
 

Na Baía de Guanabara estão instalados 3 terminais: o Terminal de Ilha D’água, o 
Terminal de GNL da Baía de Guanabara e o Terminal da Ilha Redonda/Ilha Comprida. 
Operados pela Transpetro, Ilha Dágua realiza operações de cabotagem, de importação e de 
exportação de derivados de petróleo, GNL da Baía de Guanabara pode transferir até 14 
milhões de m³/dia de gás natural para a malha de gasodutos e termelétricas da região como, 
a Usina Governador Leonel Brizola, e Ilha Redonda realiza operações de cabotagem, de 
importação e de exportação de GLP, de butadieno e de propeno. 
 

Tendo em vista os possíveis impactos da atividade de Petróleo e Gás, podemos citar 
operações de perfuração (sedimentos de rocha, lama e óleo no fundo do oceano), águas de 
produção (águas "oleosas"), trânsito de embarcações e, principalmente, vazamentos 
acidentais. A área de estudo já experimentou impactos daí decorrentes, com prejuízos para  
todo o ecossistema marinho, com repercussão nas vidas daqueles que dependem da Baía de 
Guanabara como fonte de renda e sustento, os pescadores. 
 

Além da Petrobrás, atuam na Baía de Guanabara um conjunto grande de empresas, o 
que permite sugerir a presença ali de um complexo industrial de grande porte:  quatro grandes 
empresas na primeira geração do setor petroquímico, (Braskem, Copesul, PQU e Riopol), 
cinquenta empresas na segunda geração e cerca de seis mil empresas na terceira geração, 
convertendo os materiais em bens de consumo no ano de 2011. E nas imediações da Refinaria 
Duque de Caixas – REDUC, a Chevron do Brasil possui uma fábrica de lubrificantes, que, 
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segundo o site da empresa, corresponde ao segundo maior centro produtor de óleos 
lubrificantes da empresa no mundo. 
 

A Industria Naval16 é outro setor presente na Baía de Guanabara, com potencial 
poluidor, que vem crescendo significativamente. Esse segmento é a responsável pela 
fabricação de embarcações e veículos de transporte aquático em geral, envolvendo desde 
navios de apoio marítimo, portuário, petroleiros, graneleiros, porta-contêineres e comboios 
fluviais à construção de estaleiros, plataformas e sondas de perfuração para a produção de 
petróleo em alto-mar, além de toda a rede de fornecimento de navipeças (PIRES et al., 
201417).  
 

O início desta atividade no Brasil ocorreu no período colonial, a Baía de Guanabara, 
sendo nesse momento o principal polo indústrial. “ O primeiro estaleiro brasileiro foi o hoje 
Arsenal da Marinha do Brasil, na Ilha das Cobras, responsável pelo reparo de embarcações 
da marinha portuguesa e fruto da transferência da capital do Império Português para o Rio 
de Janeiro em 1808. Apesar de alguns saltos de desenvolvimento tecnológico e de 
capacidade ao longo dos séculos XIX (inclusive com o estabelecimento do Estaleiro Mauá 
pelo próprio Barão de Mauá em 1846), a aceleração do desenvolvimento da indústria se dá 
com dois marcos importantes da política de substituição de importações brasileiras no pós-
guerra. A primeira é o Plano de Metas durante o governo JK, com um capítulo específico 
para a modernização da marinha mercante brasileira. Posteriormente, vieram o Plano de 
Emergência de Construção Naval (1969-1970) e os 1º e 2º Programas de Construção Naval 
(1971 e 1980, respectivamente), já no período militar” (FBDS, Mapeamento de partes 
interessadas, 2016).  
 
 A partir do início dos anos 80, com a recessão mundial e a crise de endividamento, 
ocorre a  decadência do setor, situação que se estende  por quase duas décadas e que se 
acentua mediante em função do atraso nos processos de modernização, gestão e atualização 
tecnológica; e pelo esgotamento da capacidade financeira do Estado. Ao longo da década de 
90,  a liberalização econômica e a desregulamentação do transporte marítimo de longo curso 
evidencia para os armadores brasileiros à concorrência internacional, diminuindo a frota 
nacional e, em seguida, impactando a construção naval no país. 
 
 Apenas partir de 2003,  com as  políticas ativas centradas na revitalização da indústria 
naval brasileira, induzidas pela ampliação dos investimentos na área de exploração offshore 
de petróleo e gás, o setor começa a se recuperar. À guisa de ilustração, tem-se que em  2013, 
“a Petrobras se destacava como a maior demandante mundial da construção naval offshore. 
A partir de suas demandas, a capacidade instalada dos estaleiros nacionais aumentou 

16 Fonte: http://www.portalnaval.com.br/ Acesso em 27/04/2016. 
17 PIRES, R; GOMIDE, A.; AMARAL, L. A ver navios? A revitalização da indústria naval no Brasil democrático. In: CAMPOS NETO, 
C. A. S.; POMPERMAYER, M. (Editores). Ressurgimento da indústria naval no Brasil: (2000-2013). Brasília: IPEA, 2014. 
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expressivamente, tanto por investimentos em novas unidades quanto por expansões e 
modernizações de instalações existentes. Se, em 2003, o setor naval empregava 3 mil pessoas 
no Brasil, em 2012 contava com 62 mil trabalhadores e, ao final do primeiro trimestre de 
2013, atingia os 71 mil. Nesse ano também, segundo  o IBGE, a produção nacional de 
embarcações e estruturas flutuantes chegava a R$ 10,6 bilhões (R$ 4,6 bilhões só em 
plataformas de perfuração ou exploração). Grande parte dessa produção ocorreu em 
estaleiros sediados na Baía de Guanabara”. (FBDS, op.cit) 
  
 Contudo, desde 2014, com a crescente desaceleração dos investimentos da Petrobrás, 
a indústria naval volta a perder dinamismo, o que vem se acentuando na desestruturação e 
fechamento de estaleiros e perdas consideráveis de emprego no setor. “Dos quase 75 mil 
empregados, em janeiro de 2015, a indústria nacional fechou o ano com 57 mil funcionários 
(perda de 24%). Na Baía de Guanabara, dois importantes estaleiros encerraram as 
atividades no ano de 2015. Primeiro, o Estaleiro Mauá parou sua produção e demitiu seus 
2.000 funcionários, em julho, e – em seguida – o Estaleiro EISA/Ilha do Governador 
encerrou suas atividades e demitiu 3.000 funcionário em dezembro”. (FBDS, op.cit) 
 

Atualmente, operam no Brasil quase cinquenta estaleiros de porte médio e treze de 
grande porte, e outros onze estão em construção. Na área de estudo localizam-se treze 
estaleiros, inclusive o Arsenal da Marinha do Brasil, voltado para o projeto, construção e 
manutenção dos meios navais. 
 

FIGURA 14.3 – ESTALEIRO ALIANÇA 

 

Fonte: http://www.grupocbo.com.br/estaleiro-alianca/ 
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No Anexo 7, tem-se a identificação e caracterização dos estaleiros aqui mencionados. 

Do ponto de vista socioeconômico, o principal impacto da instalação de um estaleiro remete 
a mudanças que promove nas regiões onde se instala, seja pelo deslocamento de 
trabalhadores para a área, seja pela absorção da mão de obra local capacitada para o setor. 
Além disso, tem-se a presença dos fornecedores que tendem a instalar-se próximo a área 
industrial naval, gerando especulação para a construção de novos estaleiros, transformando 
o local em possivelmente um novo aglomerado industrial. 
 

E importante considerar também os impacto ambientais nos termos: da contaminação 
das águas e solos com metais pesados proveniente das tintas usadas para a pinturas de navios, 
anticorrosivas e antiaderentes; e, da poluição por hidrocarbonetos de petróleo, encontrados 
nos combustíveis, nos óleos e graxas e nos lubrificantes podendo vir a contaminar o solo e o 
meio aquático, nos casos de: derramamentos, nas operações de abastecimento; vazamentos 
dos motores e também nas operações de manutenção e reparo das embarcações, ou ainda, 
através do escoamento superficial de águas pluviais de pátios de oficinas, carreiras, diques e 
outras instalações (SILVEIRA, 2010)18. 
 
 Segundo pesquisa da FBDS (op.cit.),  setor naval fluminense tem apresentado, 
baixíssima adesão às práticas mais modernas de gestão para a sustentabilidade corporativa _ 
“ Apesar de praticamente todas as empresas descreverem que o respeito ao meio ambiente 
é um valor para a empresa, quase nenhuma apresentou dados concretos de sua ação para a 
sustentabilidade, como a descrição de projetos, alcance desses projetos, resultados e outras 
formas de transparência com o público interessado.  
A certificação ambiental também não aparece no material divulgado pelas empresas, apesar 
da maioria indicar possuir alguma certificação sobre qualidade e gestão.  
A única empresa em que foi possível encontrar um Relatório de Sustentabilidade foi a UTC 
Engenharia, apesar de ela não descriminar as atuações de seu estaleiro fluminense nem 
apresentar informações relevantes sobre suas estratégias de mitigação de riscos e impactos. 
Mesmo as empresas associadas a companhias internacionais, como a Vard Niterói, não 
apresentam dados relevantes sobre seus impactos, seus projetos de sustentabilidade e seus 
resultados na mitigação de riscos e impactos. De uma forma geral, o setor ainda não evoluiu 
para os conceitos mais modernos de gestão ambiental e continua atuando de forma a 
contemplar a conformidade com a legislação ambiental, sem inovação ou transparência. As 
empresas que de alguma forma evidenciam suas ações de sustentabilidade ainda focam em 
projetos sociais desvinculados com a materialidade de seus impactos ou com forte 
componente de treinamento de mão de obra para o próprio setor. Um exemplo é o apoio da 
Bravante (Navegação São Miguel) ao Projeto Grael ou educação ambiental nas escolas da 

18 SILVEIRA, Maria José da Silva. Contribuição para a elaboração de um sistema de gestão ambiental dos 
diques de manutenção e reparo do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro, Dissertação de Mestrado, Centro de 
Tecnologia e Ciências - Faculdade de Engenharia, UERJ, 2010 
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região. A mesma lógica se aplica ao relato da Mac Laren Oil sobre a restauração de um 
casarão colonial português do século XVII que existe dentro de sua propriedade (essa 
restauração ocorreu nos anos 1980). Mesmo o Grupo CBO (Estaleiro Aliança), que 
apresenta em seu site uma série de prêmios SMS concedidos pela Petrobrás (o último em 
2013), não foi capaz de relatar quais são os programas de sustentabilidade da empresa, 
quais as metas, se foram alcançadas ou não, ou como esses programas impactam 
materialmente suas atividades”. 
 

Complementando a caracterização do cenário industrial no território da Baía de 
Guanabara, tem-se que o Estado do Rio de Janeiro possui nove grandes Distritos Industriais, 
sendo 4 deles ali situados: Duque de Caxias, Paciência e Palmares; e outro distrito na Fazenda 
Botafogo, porém, aparentemente não vinculado a Codin19. Em anexo, tem-se a listagem e 
caracterização dos referidos distritos.  
 

Para finalizar é importante destacar que a política de licenciamento ambiental, 
monitoramento e controle de impactos tem contribuído para reduzir a poluição industrial em 
grande escala na Baía de Guanabara.  
 

4.5 ATIVIDADE PORTUÁRIA 
 

Na área da Baía de Guanabara existem dois portos instalados: o Porto do Rio de 
Janeiro e o Porto de Niterói: ambos são administrados pela Companhia Docas do Rio de 
Janeiro (CDRJ), e supervisionados pelo Governo Federal. Além de economicamente 
importantes para a balança comercial brasileira, os portos são extremamente relevantes para 
a economia do estado do Rio de Janeiro. Segundo dados da FIRJAN - Federação das 
Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, 22 estados brasileiros e o comércio exterior contam 
com a participação do Porto do Rio de Janeiro.  
 

As informações aqui apresentadas para a caracterização das duas unidades portuárias 
(vide em Anexo) tem como base os relatórios disponíveis da Autoridade Portuária – 
Companhia Docas do Rio de Janeiro, a Marinha Brasileira e a Comissão Interministerial de 
Recursos do Mar (CIRM). 
 

Historicamente, a ocupação do Rio de Janeiro está estreitamente vinculada a expansão 
portuária  nas águas abrigadas da Baía de Guanabara. A escolha da cidade como capital da 
colônia portuguesa se deu de forma estratégica, de forma a escoar o ouro de Minas Gerais 
para  Portugal. Desse modo,  a feição atual do setor portuário no Rio de Janeiro decorre de 

19 Fonte: http://www.codin.rj.gov.br/ Acesso 13/04/2016 
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um processo acelerado no século XX e estreitamente vinculado a expansão  da indústria de 
construção naval e da exploração de petróleo offshore, aqui já comentadas.    

  
Os dois terminais portuários na Baía de Guanabara, têm suas atividades foco maior 

em contêineres, veículos e carga geral. Segundo, documento da FBDS: “como forma de 
ilustrar essa diferente vocação, enquanto na média dos portos fluminenses 61,2% da tonelada 
transportada é Granel Sólido (como minério de ferro), no Porto de Itaguaí esse valor alcança 
94,7% e, no porto do Rio de Janeiro, o valor é de 17,4%”.  
 

Interessa-nos aqui destacar a repercussão das atividades portuárias na Baía de 
Guanabara nos termos da possibilidade de impactos ali ocorrentes. Tal como as atividades 
industriais, as atividades portuária são objeto de sistemático monitoramento, o que impõem 
a obrigatoriedade de atendimento à legislação ambiental que regula o setor.  
 

Nesses termos destaca-se as atribuições institucionais da Marinha do Brasil sobre a 
segurança da navegação na Baía de Guanabara implementando e fiscalizando o cumprimento 
de leis e regulamentos. É também atribuição da Marinha do Brasil a prevenção da poluição 
ambiental causada por navios, plataformas e suas instalações de apoio (Leis 9.537/97, 
9966/00 e 9.605/98). Tais matérias são atribuídas pela legislação ao Comandante da Marinha, 
para tal referido como autoridade marítima (Lei Complementar 97/99).  

 
Contudo, destaca-se que a Lei de Segurança do Tráfego Aquaviário (Lei 9.537/97), 

segundo documento da FBDS, deixou de definir as infrações e suas normas. Quem estipula 
a definição das infrações, assim como as penalidades a elas correspondentes, é o atual 
Regulamento de Segurança do Tráfego Aquaviário em Águas sob Jurisdição Nacional, 
aprovado pelo Decreto 2.596/98. Mas como a lei não tipificou as condutas ilícitas, alguns 
julgados (v.g., a Apelação Cível nº 2006.70.08.001267-3/PR) têm invalidado a autuação e 
multas aplicadas pela Autoridade Marítima com base no Decreto nº 2.596/98, por falta de 
amparo legal” (FBDS, Mapeamento de partes interessadas, 2016). 

 
Complementando, destaca-se que os mecanismos e procedimentos de controle das 

atividades portuárias ocorrem de forma compatível com os mecanismos de gestão 
relacionados à Zona Costeira, considerada patrimônio nacional pela Constituição de 1988.  
 

É importante registrar que as atividades portuárias frequentemente são citadas como 
fonte de pressão para alguns sujeitos sociais que usam e atuam na Baía de Guanabara, 
notadamente os pescadores e ambientalistas. As principais pressões enunciadas ocorrem nos 
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termos do aumento crescente da movimentação de embarcações e na falta de controle das 
área de fundeio.  E ambos os casos, são frequentes os relatos que apontam para o risco da 
ocorrência de acidentes e para a introdução de espécies exóticas em decorrência da lavagem 
de navios fundeados.  
 
4.5.1 PORTOS DA ÁREA DA BAÍA DE GUANABARA 
 

• Porto do Rio de Janeiro20 
Operando de forma dispersa nos trapiches da Estrada de Ferro Central do Brasil, da 

Ilha dos Ferreiros, da Enseada de São Cristóvão, da Praça Mauá, além dos cais Dom Pedro 
II, da Saúde, do Moinho Inglês e da Gamboa,a partir da década de 1870, com a construção 
da Doca da Alfândega, surgiram os primeiros projetos para o desenvolvimento do Porto do 
Rio de Janeiro. Os Decretos nº 849, de 11 de outubro de 1890, e nº 3.295, de 23 de maio de 
1890, autorizaram respectivamente as empresas Industrial de Melhoramentos do Brasil e The 
Rio de Janeiro Harbour and Docks a construir um conjunto de cais acostáveis, armazéns e 
alpendres. Foram escolhidos os trechos entre a Ilha das Cobras e o Arsenal de Marinha, e do 
Arsenal de Marinha até a Ponta do Caju. Em 1903, o Governo Federal contratou a firma C.H. 
Walker & Co. Ltda., para a execução de obras de construção e melhorias nas áreas de cais. 
Posteriormente, foram implantados o Cais da Gamboa e sete armazéns. A inauguração oficial 
do porto ocorreu em 20 de julho de 1910, naquele ano administrado por Demart & Cia. De 
1911 a 1922, a administração ficou com a Compagnie du Port do Rio de Janeiro e de 1923 a 
1933, com a Companhia Brasileira de Exploração de Portos. Em 16 de janeiro de 1936, pela 
Lei nº 190, foi constituído o órgão federal autônomo, denominado Administração do Porto 
do Rio de Janeiro, que recebeu as instalações em transferência, ficando subordinado ao 
Departamento Nacional de Portos e Navegação, do Ministério da Viação e Obras Públicas. 
Em 9 de julho de 1973, pelo decreto nº 72.439, foi aprovada a criação da Companhia Docas 
da Guanabara, atualmente Companhia Docas do Rio de Janeiro. 

 
As principais cargas movimentadas no porto são produtos siderúrgicos, papel de 

imprensa, trigo, veículos, contêineres, petróleo e seus derivados. Sua área de influência 
abrange os estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e as áreas do sudoeste de 
Goiás e do sul da Bahia. O acesso terrestre ao porto é feito pelas rodovias federais BR-101 
(Rio-Santos), BR-116 (Presidente Dutra) e BR-040 (Rio-Juiz de Fora) e as rodovias estaduais 
RJ-071 (Linha Vermelha), e RJ-083. O acesso por ferrovia é feito através da MRS Logística 
S.A., Malha Sudeste, antigas Superintendências Regionais Belo Horizonte (SR 2), Juiz de 
Fora (SR 3) e Campos (SR 8), da Rede Ferroviária Federal S.A. (RFFSA), compreendendo 
a Estrada de Ferro Central do Brasil (EFCB) e a Estrada de Ferro Leopoldina (EFL). O acesso 
marítimo, a barra, com largura de 1,5 km e profundidade mínima de 12 m, é delimitado pelos 
faróis do Morro do Pão de Açúcar e da fortaleza de Santa Cruz, na entrada da baía de 

20 Fonte: http://www.portosrio.gov.br/ Acesso em 29/04/2016 
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Guanabara. O canal de acesso compreende 18,5 km de comprimento, 150 m de largura 
mínima e 17 m de profundidade. 

 
 

FIGURA 15.1 - PORTO DO RIO DE JANEIRO 

 

Fonte: http://www.copa2014.gov.br/pt-br/galeria/portorjdez2012 Acesso em 
02/05/2016 

 
O Porto possui 6.740 m de cais contínuo e um píer de 883 m, distribuídos em trechos, 

conforme descrição a seguir: 
− Pier Mauá: consiste no píer, acostável nos dois lados, contendo cinco berços, com 

profundidades de 7m a 10m. Sua superfície total é de 38.512m². 
− Cais do Caju/Terminal Roll-on-Roll-off: com cerca de 2.000 metros de cais (1.258 

metros de cais acostável), incluindo os terminais de contêineres, veículos e de granéis 
líquidos, com acesso marítimo em aprofundamento até 15,5 metros (quatro berços) e 
13,5 metros (1 berço). 

 
Terminais:  

− Cais da Gamboa: inicia junto ao Píer Mauá e se prolonga até o Canal do Mangue, 
numa extensão de 3.043 metros, compreendendo 20 berços, com profundidades da 
ordem de 10,0 metros, exceto os trechos junto ao canal do Mangue (6,5 metros). É 
atendido por 17 armazéns, totalizando 60.000 m². Uma área de cerca de 16.000 m² de 
pátios serve para armazenagem a céu aberto. Plano de demolição dos armazéns 14 a 
17, com abertura de 22.000 m² de novos pátios.  

 

http://www.copa2014.gov.br/pt-br/galeria/portorjdez2012
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− Cais de São Cristóvão: com seis berços distribuídos em 1.259 metros, profundidades 
variando de 6,5 a 9,5 metros (planos de aprofundamento para 13,5 metros). Dispõe 
de quatro armazéns perfazendo 21.500 m² e pátios descobertos com cerca de 40.000 
m².  

− Terminais de contêineres: 2 terminais de contêineres arrendados – o LIBRA-T1 e o 
MULTI-T2 compreendem um cais de 784m, com quatro berços (2 de cada terminal) 
e profundidades entre 11,5m e 12m, e retroária total de 324.000m². 

 
No cais: 

− Terminal de Contêineres 1 – T1, arrendado à Libra Terminal Rio S/A. 
− Terminal de Contêineres 2 – T2, arrendado à Multi-Rio Operações Portuárias S/A. 
− Terminal Roll-on Roll-off – TRR, arrendado à Multi-Car Rio Terminal de Veículos 

S/A. 
− Terminal de Produtos Siderúrgicos de São Cristóvão – TPC arrendado à Triunfo 

Operadora Port. Ltda. 
− Terminal de Trigo São Cristóvão – TTC, arrendado à Moinhos Cruzeiro do Sul Ltda. 
− Terminal de Passageiros Píer Mauá – PPM, arrendado à Píer Mauá S/A. 
− Terminal de Granéis Líquidos, arrendado à União Terminais Armazéns Gerais Ltda21. 

 
Fora do cais - Terminais de uso privativo: 

− Terminal de Torguá: PETROBRÁS - Localizado na Ilha Redonda, Baía de 
Guanabara, a cerca de 5.400 m da Ilha d’Água. O píer e seus acessos constam das 
cartas náuticas DHN 1501, 1506, 1511, 1512, e 1515. Possui um Píer com extensão 
de 200 metros. Não existem bóias de amarração. Carga em que é especializado: 
produtos de petróleo claro e escuros e GLP. 

− Terminal Ilha d'Água: PETROBRÁS - O terminal aquaviário de Ilha d'água realiza 
operações de cabotagem, de importação e de exportação de derivados de petróleo, 
facilitando o escoamento de diversos produtos de (e para) a Refinaria Duque de 
Caxias. Com ele, fornece-se bunker para navios atracados no terminal, por oleodutos, 
ou para navios fundeados na Baía de Guanabara, por meio de barcaças. Possui um 
píer com extensão de 438 metros e um píer secundário com extensão de 200 metros. 
Não existem bóias de amarração. A distância entre a tancagem e os Píeres da Ilha 
d’Água é de 900 metros. Terminal operado pela subsidiária Transpetro. 

− Terminal de Regaseificação da Baía de Guanabara (GNL): PETROBRÁS - O 
Terminal Flexível de Regaseificação de GNL da Baía de Guanabara tem capacidade 
para transferir até 14 milhões de m³/dia de gás natural para a malha de gasodutos 
Sudeste. Atende principalmente as termelétricas da região. 

21 Fonte: https://www.mar.mil.br/cprj/npcp.html Acesso em 29/04/2016 
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− Terminal da Esso: Situado ao norte da Ponte, na Ponta da Ribeira, Ilha do 
Governador. É Operado pela Exxon Química Ltda. e destina-se ao recebimento, 
armazenagem e distribuição de produtos petroquímicos. Acesso por derivação a oeste 
do Canal Principal ao sul do Terminal Alte. Tamandaré (PP). Possui cais acostável 
com extensão de 174 metros. O canal possui 100 m de largura, extensão de 500 m, 
profundidade mínima de 9,75 m e sinalização com balizamento luminoso. A bacia de 
manobra tem 250 metros de diâmetro. O tráfego no canal é permitido a apenas um 
navio de cada vez. 

− Terminal da Shell: Também conhecido como Terminal do Thun, operado pela 
ICOLUB, do Grupo Shell, está situado na Praia Intendente Bittencourt, nº 2, Ribeira 
– Ilha do Governador. Tem capacidade de tancagem de GLP o acesso por derivação 
a oeste do Canal Principal ao norte da Laje da Barreira. O canal secundário, com 
extensão de 1.500 m é sinalizado com balizamento luminoso. Possui um píer com 
extensão de 200 metros. Não existem bóias de amarração.  

 
Informações sobre as Empresas que atuam no Porto do Rio de Janeiro (Fonte: FBDS, 

Mapeamento de partes interessadas, 2016): 
 

“CDRJ 
A Companhia Docas do Rio de Janeiro é a autoridade portuária do Porto do Rio de Janeiro 
e de Niterói, na Baía de Guanabara, assim como do Porto de Itaguaí e Angra dos Reis. Não 
existem dados específicos da empresa sobre a participação do Porto do Rio de Janeiro nos 
seus resultados, sendo assim, necessário tratar da empresa como um todo nesse diagnóstico. 
Em 2014, a empresa teve receitas totais de R$ 485 milhões, mas prejuízo de R$ 21 milhões. 
Grande parte da receita da empresa foi oriunda do arrendamento operacional e de aluguéis 
(R$ 341 milhões).  
Com relação a sua gestão ambiental, CDRJ tem uma Superintendência de Meio Ambiente 
(SUPMAM) que está encarregada da área de meio ambiente e segurança do trabalho. A 
última informação disponível sobre as atividades da SUPMAM é sobre o ano de 2012, 
agrupado em um relatório com as atividades de 2011 e 2010. Segundo o relatório, “A 
SUPMAM, [...] manteve a rotina de vistorias ambientais. Dentre as operações que mais 
requereram atenção foram as de concentrados de zinco e chumbo, trigo, sucata metálica, 
cimento asfáltico e ferro gusa”. Além disso, ela promove atendimentos de emergência e 
reuniões como os arrendatários para discutir a gestão ambiental. 
Criado em 2012 pela ANTAQ, o Índice de Desenvolvimento Ambiental (IDA) tem por 
objetivo avaliar o desempenho dos portos marítimos brasileiros no que tange as ações de 
melhoria relacionadas com meio ambiente, saúde e segurança do trabalho. Entre os portos 
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de CDRJ, o do Rio de Janeiro é aquele com o menor índice (49,09), indicando que ainda há 
muito por fazer na gestão ambiental desse porto. 
Em 2012, o Porto do Rio de Janeiro ainda passava por uma regularização ambiental com o 
início do processo de avaliação preliminar do passivo ambiental em solo e água subterrânea 
de toda extensão do porto do Rio de Janeiro, importante passo para a obtenção da Licença 
de Operação e Recuperação a ser expedida pelo Instituto Estadual do Ambiente. 
Libra Rio 
O Grupo Libra é um dos maiores operadores portuários e de logística de comércio exterior 
do Brasil. Em 2014, a Libra Terminais foi responsável por 9% dos contêineres embarcados 
e desembarcados no Brasil. 
No Rio de Janeiro, o Grupo Libra é arrendatário do Terminal de Contêiner 1 no Cais do 
Caju. Através da Libra Terminal Rio S.A. a empresa controla a operação e movimentação 
de cargas no Porto do Rio. Em 2014, a Libra Terminal Rio S.A. teve receitas de R$ 332,5 
milhões, com lucro líquido de R$ 81,4 milhões. Nos últimos anos, foram investidos R$ 420 
milhões em obras e equipamentos na unidade, dos quais R$ 129 milhões de responsabilidade 
da Docas-RJ, o que permitiu a ampliação do pátio em 54 mil m² e a ampliação do berço do 
porto em 170 m, resultando em uma extensão total de 715 m. Sua área alfandegada foi 
ampliada de 136 mil m² para 190 mil m². Também se investiu em equipamentos, preparando 
o porto para receber supernavios. Em conjunto com a Libra Terminal Rio S.A., a empresa 
atua com a Libra Logística Rio, que é um terminal de apoio para operações de comércio 
exterior (armazenagem e transporte de contêineres e consolidação de carga geral).  
O Grupo Libra produz seu relatório anual de sustentabilidade, inclusive sendo premiada 
pela Revista EXAME como empresa mais sustentável no setor de transporte e logística no 
país. A empresa tem uma gestão ambiental explicita no seu relatório com foco nas emissões 
GEE e no tratamento de resíduos. Como exemplo, a empresa substitui equipamentos pesados 
à diesel por equivalentes elétricos no Porto do Rio de Janeiro. Além disso, a empresa tem 
reduzido seu consumo energético e de água e aumentado a quantidade de resíduos 
destinados à reciclagem. 
Por fim, a empresa tem uma gestão de derramamentos clara no seu relatório, com o 
Procedimento Corporativo de Comunicação, Investigação e Análise de Incidentes, o qual 
estabelece formas de gestão para todas as ocorrências consideradas significativas (acima 
de 50 litros), de forma a monitorá-las e evitar que se repitam. Como resultado, em 2014, o 
volume de derramamentos próprios e significativos caiu 31% em relação ao ano anterior, 
resultado dos planos de ações desenvolvidos a partir das análises de causas raízes. As 
quedas mais significativas foram registradas em Libra Terminais Santos e Libra Terminais 
Rio, por ocasião da melhoria de manutenções preventivas dos equipamentos. 
Ultracargo 
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Companhia é líder em armazenagem de granéis líquidos no país e tem 5 terminais além do 
Porto do Rio de Janeiro. Comparando com as outras localidades, o terminal do Rio de 
Janeiro é o menor deles (capacidade de 17.247 m3 contra 338.300 m3 em Santos). O foco de 
operação no estado é soda cáustica e óleos lubrificantes. A Ultracargo é o braço de 
armazenamento do Grupo Ultra (Ipiranga).  
Novamente, não há informações específicas para a operação no Rio de Janeiro e, por isso, 
utilizaremos os dados do resultado anual de 2014 para empresa toda. Vale considerar que 
a operação carioca é a menor entre as seis e deve representar (mesmo que não tenhamos a 
proporção exata), uma parcela pequena do faturamento da empresa. Em 2014, a Ultracargo 
teve receita líquida de R$ 346 milhões de reais, movimentando 5,7 milhões de tonelada de 
produtos. O EBTIDA alcançou R$ 167 milhões com margem de 48%.  
Com relação às políticas de sustentabilidade, a empresa não divulga relatório anual de 
sustentabilidade. A Ultrapar – sua controladora – tem um capitulo sobre sustentabilidade 
em seu Relatório Anual para investidores. Através dele, podemos saber que o Terminal de 
Aratu da Ultracargo, com capacidade de armazenagem de 218 mil m3, recebeu o Prêmio 
Polo de Segurança, Saúde e Meio Ambiente (SSMA) na categoria Prata, oferecido pelo 
Comitê de Fomento Industrial de Camaçari (Cofic). O prêmio foi criado há 17 anos com o 
objetivo de fomentar a melhoria na gestão de SSMA, reduzir o número de acidentes e tornar 
o Polo de Camaçari um local reconhecidamente seguro, além de sempre respeitar o meio 
ambiente. A abrangência deste prêmio extrapola o Polo de Camaçari e alcança todas as 
empresas filiadas ao Cofic. Para receber o prêmio, o terminal foi avaliado por 19 auditores, 
que conferiram 1.070 itens num total de 19 elementos do guia de auditoria de SSMA do 
Cofic. A empresa também realiza inventário de emissões GEE. 
Entretanto, em 2015, tanques da Ultracargo sofreram um acidente de grandes proporções 
no Porto de Santos. A CETESB multou a empresa em R$ 22,5 milhões por lançar efluentes 
líquidos no estuário de Santos, em manguezais e na lagoa ao lado do terminal, além de emitir 
efluentes gasosos na atmosfera, colocar em risco a segurança das comunidades próximas, 
dos funcionários e de outras instalações localizadas na mesma zona industrial. Além disso, 
outras punições estão previstas pela cidade de Cubatão para a indenização de pescadores. 
A resposta da empresa para o desastre não demonstrou ser alinhada com sua política de 
desenvolvimento sustentável. No site tanto da Ultracargo quanto do Grupo Ultra não foi 
possível encontrar nenhuma informação específica sobre o acidente e a resposta da empresa 
às demandas sociais. 
A empresa não apresentou nenhuma informação sobre planos contra vazamentos e acidentes 
na área portuária que podem impactar negativamente a baía. 
Multiterminais 
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Empresa pertencente ao Grupo FINK, opera o Terminal de Conteineres II no Cais do Caju 
(Multi-Rio), além do terminal de veículos (multi-car). A empresa não divulga seus resultados 
financeiros e – como não participa do mercado de capitais – não tem nenhum dado 
informado sobre receitais anuais, lucro e patrimônio líquido na BOVESPA.  
As políticas relacionadas à gestão ambiental da empresa só podem ser avaliadas pelas 
informações disponibilizadas no site da empresa, referentes às suas operações no Porto do 
Rio de Janeiro. Através dessa fonte, podem-se auferir dois tipos principais de projetos 
realizados pela empresa: redução do consumo energético e tratamento de resíduos. Para a 
qualidade ambiental da Baía de Guanabara, os principais projetos estão relacionados ao 
tratamento de efluentes de lavagem de equipamentos e do Armazém 21 com vista ao reuso 
da água. Anualmente a empresa reduz seu consumo de água em 1.500 m3.  Também há 
projetos relacionados à coleta seletiva, compactação de resíduos sólidos e compostagem. 
A empresa não apresentou nenhuma informação sobre planos contra vazamentos e acidentes 
na área portuária que podem impactar negativamente a baía. 
Outras 
As empresas Moinhos Cruzeiro do Sul (Terminal de Trigo São Cristóvão) e Triunfo Logística 
(Terminal de Produtos Siderúrgicos de São Cristóvão) não possuem informações públicas 
sobre suas operações no Porto do Rio de Janeiro e sobre políticas de sustentabilidade, 
gestão ambiental ou política contra acidentes.” 
 
 

• Porto de Niterói22 
O Porto de Niterói, de área total de 27.060 m² com 431 m de cais, localiza-se na costa leste 
da Baía de Guanabara, na Enseada de São Lourenço, atrás da Ilha da Conceição, cidade de 
Niterói. É especializado na movimentação de carga geral, reparo naval e, principalmente, 
apoio logístico à atividade OFFSHORE. O acesso terrestre se faz pela BR-101 e com ligações 
diretas com a Ponte Rio - Niterói e com a Rodovia Amaral Peixoto. O acesso marítimo se dá 
pelo Canal de São Lourenço, derivação monovia a leste do Canal Principal, ao sul da Ilha do 
Mocanguê, com início na Ponta do Toque-Toque, estendendo-se por 1.400 m, com largura 
de 70 m e calado de 7,10 m, passando ao sul da Ilha do Caju e alcançando a bacia de evolução, 
que apresenta forma retangular com 430 m x 250 m. 
No complexo Portuário de Niterói existem atualmente dois terminais arrendados: 

− Terminal I: NITPORT Serviços Portuários S.A., especializado na movimentação de 
granéis sólidos e carga geral. Características do Terminal: área - 11.330 m²; 
comprimento do cais - 139,56 m; e calado - 7,50 m. 

− Terminal II: NITSHORE Engenharia e Serviços Portuários S.A., especializado no 
apoio logístico às atividades off-shore e reparos navais. Características do Terminal: 
área - 15.730 m²; comprimento do cais - 290 m; e calado - 7,50 m. 

 

22 Fonte: http://www.portosrio.gov.br/node/show/104 05/05/2016 

 

                                                                    

http://www.portosrio.gov.br/node/show/104


246 
 

• Outros Terminais e Estaleiros na Baía de Guanabara 
Rio de Janeiro 

− Terminais Multiportos/Sermetal /Briclog - Caju  
− Estaleiro EISA - Ilha do Governador  
− Estaleiro Transnave - Ilha do Governador (Rio de Janeiro) 

Niterói 
− Terminais Brasco/Sub Sea/Wellstream - Ilha da Conceição  
− Estaleiros STX/Mauá (Caximbau) - Ilha da Conceição (Niterói) 
− Estaleiro Mauá (CEC) - Ilha do Caju (Niterói) 
− Estaleiro Mauá - Ponta da Areia (Niterói) 
− Estaleiros Cassinu, MacLaren e Saveiros (Wilson Sons) - Ponta da Areia (Niterói) 

São Gonçalo 
− Estaleiro Enavi/Renave - Ilha do Viana (São Gonçalo) 
− Estaleiro Cassinu - Gradim (São Gonçalo)  

 
• Portos da Marinha 

Todas as estruturas utilizadas pela Marinha na Baía de Guanabara disponíveis para a parada 
de suas embarcações, incluindo ancoradouros, píers, cais e docas foram listadas nesse item.  

− Arsenal da Marinha, na Ilha das Cobras; 
− Base Naval do Rio de Janeiro, na Ilha do Mocanguê Grande;  
− Escola Naval, na ilha de Villegagnon; 
− Centro de Munição da Marinha, na Ilha do Boqueirão e na Ilha do Rijo; 
− Centro de Mísseis e Armas Submarinas da Marinha, na Ilha do Engenho; 
− Base de Fusileiros Navais da Ilha das Flores; 
− Diretoria de Hidrografia e Navegação, em Niterói. 

 

4.6 ATIVIDADES PESQUEIRAS 
 

O objetivo deste item é apresentar uma revisão geral da pesca realizada na Baía de 
Guanabara registrando suas principais modalidades, volume de produção e espécies 
capturadas; bem como os impactos e conflitos vividos.  
 

Inicialmente tem-se que a pesca artesanal praticamente domina o setor pesqueiro na 
Baía de Guanabara, embora aí também se tenha, em escala reduzida, a pesca industrial e a 
pesca amadora e a pesca esportiva, esta última sem dados disponíveis quanto ao número de 
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pescadores e tipos de captura se podendo apenas registrar os Clubes a ela dedicados (ver item 
4.7.) 
 
 As informações aqui apresentadas são provenientes de estudos realizados pelas 
seguintes entidades: FAERJ/SEBRAE-RJ; INFOPESCA, SEAP, IBAMA e o primeiro 
relatório parcial da Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro/FIPERJ. Além 
disso se utilizou registros obtidos em trabalhos acadêmicos, todos integrantes das referencias 
bibliográficas consultadas.   
 
 Inicialmente destaca-se a necessidade de conceituar Pesca Industrial e Pesca 
Artesanal. Segundo relatório da FIPERJ (2014) “entende-se a pesca industrial como aquela 
exercida por pescadores com vínculo empregatício, feita com embarcações de grande porte, 
com maior poder de deslocamento e autonomia, uso maior de aparelhos com tecnologia para 
pescar, maior poder de conservar o pescado a bordo e menor vínculo com comunidades 
tradicionais” . A frota industrial pode utilizar portos de desembarque distantes dos portos de 
origem e os pescados advindos deste tipo de pesca são geralmente processados e 
comercializados em escala local, regional, nacional e, até mesmo, exportados. Hoje as 
traineiras são os barcos com maior potência e autonomia em alto mar e maior tripulação, em 
média 15 a 20 homens a bordo (FAERJ e SEBRAE, 2009:19). Essa pesca, com barcos 
maiores e com maior autonomia e tripulação, pode ser entendida como pesca industrial, cuja 
diferença para a pesca artesanal está na base do seu modo de produção capitalista, que na 
pesca industrial é realizado pelos armadores e empresas de pesca (DIEGUES, 1983 apud 
FAERJ e SEBRAE, 2009). 
 
 Outro conceito a ser explicitado é o da pesca armadora. Nessa modalidade tem-se a 
divisão social do trabalho no processo de produção, na qual os armadores podem ou não 
serem donos das embarcações e dos petrechos de pesca e contrata mão de obra especializada 
(geralmente dos pescadores artesanais), possuem embarcações com motores potentes, 
capazes de ter maior autonomia em pesca de longa duração, utilizam equipamentos com 
tecnologia para auxiliar na identificação dos cardumes e podem participar ou não diretamente 
do processo produtivo (que vai desde pescar, gerenciar as atividades da embarcação e do 
pessoal a bordo, até a negociação e comercialização do pescado) (FAERJ e SEBRAE, 
2009:30). 
 
 Destaca-se que na pesca industrial empresarial, os moldes de trabalho são 
semelhantes a da armadora, sendo a empresa proprietária das embarcações e dos petrechos 
de pesca e responsável pela divisão social do trabalho, organizando todas as etapas do 
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processo de produção, captura, beneficiamento e comercialização do pescado (FAERJ e 
SEBRAE, 2009:31). 
  
 Com relação a pesca artesanal, segundo a  FIPERJ (2014) é aquela “realizada sem 
embarcações ou com embarcações de pequeno poder de deslocamento e autonomia e 
desprovidas de porão para estocagem; que utiliza aparelhos de pesca manuais ou de menor 
poder de pesca; que se limita a operar em áreas costeiras, estuarinas e/ou lagunares; que 
geralmente está vinculada a comunidades tradicionais com componentes culturais marcantes; 
que gera produtos consumidos localmente in natura ou regionalmente; exercida por 
pescadores sem vínculo empregatício (não celetistas)” (FIPERJ, 2014:24,25). Aqui destaca-
se a importância dos vínculos identitários, ligados a ancestralidade de cultura desse grupo 
social.  
 
 Ao contrário do que encontramos na pesca industrial, “a pesca realizada nos moldes 
da pequena produção mercantil (pescadores lavradores e pescadores artesanais) pode ser 
definida como aquela que, na captura e desembarque de pescado, os pescadores se organizam 
para o trabalho baseado na família (nuclear ou extensa) ou pelas relações de amizade e 
compadrio. Os equipamentos de pesca (embarcação e petrechos) são de propriedade familiar 
ou individual. A embarcação não é somente um meio de produção, mas é, também, um meio 
de transporte. O proprietário da embarcação é, normalmente, um dos pescadores que participa 
como os demais de toda a atividade de pesca. Os barcos geralmente têm pouca autonomia e 
as artes de pesca apresentam reduzida capacidade de captura, trabalhando principalmente em 
águas costeiras e abrigadas” (FAERJ e SEBRAE, 2009:29 apud DIEGUES, 1983). 
 
 Nesse contexto se pode afirmar que a maioria dos pescadores da Baía de Guanabara 
, são artesanais, utilizando barco a remo e alguns, motores de baixa potência, sem meios de 
conservação do pescado e usando como principais petrechos de pesca as redes, garatéias e 
espinhel. A comercialização da produção ocorre preferencialmente através de  
“atravessadores”  que aguardam nos locais de desembarque, onde os pescadores que não 
possuem meios de conservação da produção, têm urgência de negociar sua produção.  
 
 Para se ter uma ideia da situação da pesca na Baía de Guanabara, o mapa a seguir 
demonstra sua especialização no espelho d´água:  
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FIGURA 16.1 - SITUAÇÃO DA PESCA NA BAÍA DE GUANABARA 
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 De acordo com  dados do IBAMA (2002), entre  abril de 2001 e março de 2002, o 
total da produção de pescados descarregada na Baía de Guanabara foi estimada em 19 mil 
toneladas, sendo as principais espécies a sardinha boca-torta, a sardinha savelha, a sardinha 
verdadeira e o grupo das tainhas e paratis. A tabela elaborada pela FAERJ e SEBRAE-RJ 
(2009), apresenta a seguir  as principais categorias de pescado desembarcadas pelas frotas 
industriais, no Estado do Rio de Janeiro, no período de 2002 a 2006. Note-se que não são 
dados referentes apenas a Baía de Guanabara, embora algumas espécies sejam 
preferencialmente capturadas na baía.  
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FIGURA 16.2- PRINCIPAIS CATEGORIAS DE PESCADO DESEMBARCADAS PELAS FROTAS INDUSTRIAIS, NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
 

Fonte: FAERJ e SEBRAE-RJ, 2009. 
 
Os registros consultados indicam que  é muito difícil se precisar o número de pescadores que 
atuam na Baía de Guanabara com estimativas que variam entre  5.000 até 18.000 pescadores. 
Considerando que o controle dos desembarques da pesca artesanal é muito precário, pode-se 
a grosso modo estimar  que cerca de  300 pequenas embarcações ali atuam. E utilizam 
diversos petrechos de pesca detalhados em anexo, capturando  espécies de pescado tais como: 
tainha, corvina, bagre, pescadinha, sardinhas laje e boca torta, xerelete e camarões rosa e 
branco.  
 
 A frota de pesca industrial que desembarca na Baía é constituída por  cerca de  120 
embarcações e dentre as espécies capturadas destacam-se:  bonito listrado, a albacora laje, o 
dourado, o camarão rosa, a trilha, a castanha, a corvina, o linguado, a lula, as pescadas, o 
cherne, o namorado e o batata. Em anexo tem-se o detalhamento desta atividade que embora 
relevante é ainda pouco expressiva no interior da baía, atuando de forma mais intensa no 
litoral.  
 
 Complementando é importante destacar a presença dos catadores de caranguejos, 
especialmente atuantes nos manguezais da APA de Guapimirim e/ou próximos aos 
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municípios lindeiras (Itaóca, Itambi e Magé). De acordo com  levantamentos da ONG Mundo 
da Lama existem aproximadamente 600 coletores sistemáticos do crustáceo em toda a Baía 
de Guanabara. Isso equivale estimar uma produção de caranguejo que varia de 200 a 350 
toneladas por ano nos manguezais da região (COELHO, 2007, p. 193).  Segundo os estudos 
de Rosa e Mattos (2007) a maior parte dos catadores de caranguejos são trabalhadores que 
vivem na informalidade, sem nenhum tipo de proteção e/ou amparo da legislação trabalhista. 
Durante todo o tempo de trabalho vivem expostos a vários riscos, tais como acidentes com 
embarcações, com os petrechos de pesca, com o próprio pescado, afogamentos, além de 
estarem expostos a grande radiação e variações climáticas.  A pesca e a cata de caranguejos 
são exercidas por pessoas que, em geral, têm uma estreita relação com a Baía de Guanabara.  
A pesca na Baía de Guanabara resiste apesar da intensa degradação e esses trabalhadores 
precisam de um esforço maior para compensar a diminuição do pescado e do caranguejo no 
mangue. Para isso além de uma longa jornada de trabalho eles tendem a recorrer  a outras 
atividades para buscar a sobrevivência Devido a essa questão e a instabilidade da função,  
50% recorrem às atividades paralelas para complementação de renda (ROSA, 2007). 
 
 A tabela a seguir registra os locais de desembarque e comercialização dos pescados, 
podendo se observar sua distribuição no entorno da baía: 
 

TABELA 10.1 - LOCAIS DE DESEMBARQUE E COMERCIALIZAÇÃO DOS PESCADOS 

Região Município Localidade Ponto de desembarque Endereço 

Metropolitana Rio de Janeiro Cajú Quinta do Cajú PRAÇA DO MAR - QUINTA DO CAJÚ 

Metropolitana Rio de Janeiro Cajú Cais da Colônia Z-12 CARLOS SEIDEL, 910 

Metropolitana Rio de Janeiro Ramos Cais da Colonia Z-11  

Metropolitana Rio de Janeiro Ramos Roquete Pinto AVENIDA ALMIRANTE FRONTIN 

Metropolitana Rio de Janeiro Ramos Vila Pinheiro  

Metropolitana Rio de Janeiro Kelson Cooperativa de 
Pescadores Marcílio Dias AVENIDA LOBO JÚNIOR, 2 

Metropolitana Rio de Janeiro Paquetá Praia da Guarda RUA GROSSA 

Metropolitana Rio de Janeiro Paquetá Praia Grossa PRAÇA JOSÉ BONIFÁCIO 
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Metropolitana Rio de Janeiro Paquetá Dark Rua das Gaivotas 

Metropolitana Rio de Janeiro 
Ilha do 
Governador Galeão ESTRADA DO GALEÃO 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador Zumbi RUA DAS PITANGUEIRAS - PRAÇA DO 

ZUMBI 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador Praia da Ribeira RUA DA RIBEIRA 

Metropolitana Rio de Janeiro 
Ilha do 
Governador Cocotá  

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador Jequiá Ponte sobre o canal RUA RAUL TOLENTINO 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador Cais Praia de Jequiá ESTRADA PARQUE DO RIO JEQUIÁ 

Metropolitana Rio de Janeiro 
Ilha do 
Governador Jequiá, Colônia Z-10 ESTRADA PARQUE DO RIO JEQUIÁ 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador Praia da Bica AV. ALM. ALVES CÂMARA 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador 

Praia da Bica, canto 
direito 

RUA PRAIA DA BICA - PRAÇA 
JERUSALÉM 

Metropolitana Rio de Janeiro 
Ilha do 
Governador Praia das Pelônias AVENIDA ILHA DO FUNDÃO 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador Praia da Rosa RUA MANOEL PEREIRA DA COSTA 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador Tubiacanga RUA 88, Nº 58 

Metropolitana Rio de Janeiro 
Ilha do 
Governador Portuguesa, Barão PRAIA DE COCOTÁ, 307 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador Freguesia RUA PRAIA DA GUANABARA 
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Metropolitana Rio de Janeiro 
Ilha do 
Governador Freguesia Centro RUA PRAIA DA GUANABARA 

Metropolitana Rio de Janeiro Ilha do 
Governador 

Praia da Freguesia, 
Bananal RUA PRAIA DA GUANABARA 

Metropolitana Duque de caxias Sarapui Sarapui RUA DIAMANTE 

Metropolitana Duque de caxias Chacrinha Chacrinha RUA WASHINGTON LUIZ - BR 040 

Metropolitana Magé São Francisco Praia de São Francisco  

Metropolitana Magé Mauá Praia de Ipiranga AV. DO IMPERADOR 

Metropolitana Magé Mauá Praia da Coroa  

Metropolitana Magé Olaria Praia de Olaria - Z9 AV. ROBERTO SILVEIRA 

Metropolitana Magé Feital Feital ANTIGA ESTRADA DE PIEDADE 

Metropolitana Magé Piedade Piedade 
ANTIGA ESTRADA DE PIEDADE, 
ENTRAR A DIREITA APÓS A PONTE 
DE FERRO 

Metropolitana Magé Piedade Piedade 2 ANTIGA ESTRADA DE PIEDADE 

Metropolitana Magé Suruí Cais do Paulinho RUA ANTÔNIO M. RIBEIRO 

Metropolitana Magé Barbuda Canal de Barbuda RUA BRASÍLIA 

Metropolitana Magé Magé Canal de Magé (depois da 
ponte) 

AV. PAULO MAURÍCIO DOS SANTOS , 
300 

Metropolitana Magé Magé Canal de Magé (antes da 
ponte) RUA PROFESSOR JOSÉ LEANDRO 

Metropolitana Magé Roncador Roncador  

Metropolitana Itaboraí Itambi   

Metropolitana São Gonçalo Itaoca Praia da Luz AVENIDA DA PRAIA 

Metropolitana São Gonçalo Itaoca Focinho de Porco RUA JESUÍTAS SILVA 
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Fonte: FIPERJ, pesquisa direta, 2012 
 
 De acordo com informações dados da FAERJ e SEBRAE-RJ (2009) do total pontos 
de descarga de pescado existentes, 32 deles são vistos como de maior relevância comercial. 
Até o ano de 1991 a maioria dos desembarques eram feitos no Entreposto da Praça XV, 

Metropolitana São Gonçalo Itaoca Praia da Beira RUA JOÃO ROJAS TORRICO 

Metropolitana São Gonçalo Praia das 
Pedrinhas Praia das Pedrinhas AVENIDA PROF MARIA JOAQUINA 

Metropolitana São Gonçalo Gradim Gradim Artesanal - 
Apelga RUA MANOEL DUARTE 

Metropolitana São Gonçalo Gradim Rubi RUA MANOEL DUARTE 

Metropolitana São Gonçalo Gradim Fênix RUA MANOEL DUARTE 

Metropolitana São Gonçalo Gradim Marítima Pescados RUA MANOEL DUARTE 

Metropolitana Niterói Centro Rua da Lama TRAV. PRAIA GRANDE, 31 

Metropolitana Niterói Centro Bay Market RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 

Metropolitana Niterói Ponta D´Areia Boinha RUA BARÃO DE MAUÁ 

Metropolitana Niterói Ponta D´Areia Renato RUA BARÃO DE MAUÁ 

Metropolitana Niterói Ponta D´Areia Funelli RUA BARÃO DE MAUÁ 

Metropolitana Niterói Ilha da 
Conceição Sardinha 88 RUA ENG. FÁBIO GOULART 

Metropolitana Niterói Ilha da 
Conceição Tarmon RUA JORNALISTA SARDO FILHO 

Metropolitana Niterói Ilha do Cajú Friduza RUA ENG. FÁBIO GOULART 

Metropolitana Niterói Ilha do Cajú CODEPE  

Metropolitana Niterói Charitas Praia de Charitas AV. QUINTINO BOCAIÚVA 

Metropolitana Niterói Jurujuba Almarj AV CARLOS ERMELINDO MARINS 

Metropolitana Niterói Jurujuba Cais de Jurujuba Z8 RUA LAURO SODRÉ 
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centro do Rio de Janeiro (INFOPESCA, 1997). Com o fim  deste entreposto, a partir de 1992, 
os desembarques foram descentralizados ocorrendo em  pontos onde existem comunidades 
de pescadores e o pescado capturado pela frota do Rio de Janeiro, desembarcado em 
condições relativamente precárias no cais da antiga Indústria de Conservas “Mantuano”, na 
Ilha da Conceição, Município de Niterói. E os desembarques do pescado capturado pela frota 
industrial ocorrem predominantemente no entreposto da Ilha da Conceição (Niterói) e nas 
indústrias de processamento de pescado. No Rio de Janeiro, a frota industrial associada à 
SAPERJ, atuantes entre Cabo Frio e Rio de Janeiro, tem desembarque no Caju 
(INFOPESCA, 2010). 
 
 Em linhas gerais se pode sugerir que o setor pesqueiro e nele, os pescadores 
artesanais, tendem a ser o segmento social que vivência grande parte dos impactos que 
ocorrem na Baía de Guanabara, uma vez que dependem das condições ambientas ali 
presentes. Esta é uma atividade com acentuado grau de vulnerabilidade, uma vez que os 
pescadores artesanais enfrentam  diversos conflitos, dentre eles, os decorrentes da disputa 
pelo “ território de pesca”.  
 

4.7 LAZER E TURISMO 
 

A informações aqui apresentadas resultam de fonte de dados secundários obtidos em 
documentos disponíveis nas principais instituições públicas que atendem ao setor Turismo e 
Lazer e em estudos acadêmicos sobre o tema.  Considerando a grande extensão territorial da 
Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara e a impossibilidade de especializar os principais 
registros históricos e ambientais objeto das atividades de Turismo e Lazer, de modo a 
identificá-los na área de drenagem da baía, optou-se por realizar um levantamento desse 
patrimônio apenas nos municípios situados no entorno da BG. Ainda assim, é importante 
registrar que parte dos registros identificados e apresentados em anexo situa-se, 
provavelmente, fora da área de influencia dos estudos aqui apresentados, demandando o 
refinamento em investigação futura.  
 

Inicialmente tem-se que as atividades de turismo e lazer na Baía de Guanabara estão 
associadas a presença de marcos históricos – patrimônio material e imaterial  (vide registros 
no Anexo 9) – e de recursos naturais, nos termos das áreas de preservação ambiental, praias 
e espelho d´água.   
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Falar em marcos significativos para a representação de determinado espaço é falar do 
que é lembrado sobre esse espaço quando ele é mencionado. Falar do Rio de Janeiro 
imediatamente remete às praias de Copacabana e Ipanema, ao Pão de Açúcar, ao Corcovado. 
São marcos históricos de pertencimento para a população carioca. Entretanto, muitos outros 
marcos existem e não são percebidos ou não são apontados como significativos pela 
totalidade da população por absoluto desconhecimento de sua história e localização. 
Identificar, listar, apresentar para a população algo que foi esquecido pela mesma mas que 
representa parte de sua história é criar ou fortalecer o vínculo dessa população com o 
município, com a região, e consequentemente, com a Baía de Guanabara.   
 

Nesse sentido, pode-se sugerir que é muito grande o potencial turístico e de lazer da 
Baía de Guanabara, sendo ainda pouco conhecido e por conseguinte pouco explorado.  
Observa-se que todos os municípios possuem instâncias administrativas que tratam do tema 
_ Turismo, Lazer e Cultura _ , contudo não se tem, no âmbito das políticas púbicas um Plano 
ou proposta semelhante que tenha como centralidade a Baía de Guanabara. Na realidade as 
principais iniciativas do Turismo, por exemplo, tem como foco principal a cidade do Rio de 
Janeiro e, secundariamente, a cidade de Niterói.  
 

A situação atual de tratamento do Turismo e Lazer na BG, destaca dois aspectos 
importantes e merecedores de reflexão especial: o primeiro referente ao grande potencial 
deste setor como gerador de renda e incremento nas economias municipais; e, o segundo que 
remete a necessidade de  resgate da condição de pertencimento da população a Baía de 
Guanabara. Nesse último aspecto, chamamos a atenção para o fato de que as atividades de 
turismo e lazer podem contribuir com esse processo. Nesses termos, parece-nos fundamental 
considerar  não apenas os registros históricos e o  patrimônio ambiental como  objeto de um 
futuro Plano de Desenvolvimento do Turismo e das Atividades de Lazer, na BG,  mas 
também os aspectos culturais que caracterizam esse território, especialmente aqueles que 
remetem a presença de Populações Tradicionais. Estas populações, possuem modos de vida 
associados a manifestações culturais especificas que são reveladoras do rico patrimônio 
imaterial ali presente e, enquanto tal incorporá-las ao processo de fortalecimento do turismo 
histórico e cultural, além de  lhes garantir visibilidade, auxilia o resgate de antigos vínculos 
de pertencimento (em Anexo o detalhamento das Populações Tradicionais que vivem na Baía 
de Guanabara).  
 

Para finalizar, é importante destacar que a exploração das atividades de turismo e 
lazer associadas ao uso dos recursos hídricos demandam condições ambientais favoráveis, o 
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que significa reduzir a poluição desses mananciais e tornar a baía, especialmente seu espelho 
d´água,  saudável.  
 

4.8 IMPACTOS DOS USOS DA BAÍA DE GUANABARA 
 

O conjunto de atividades ocorrentes na Baía de Guanabara, anteriormente mencionadas neste 
diagnóstico, é fonte dos principais conflitos que ali ocorrem e que mobilizam as disputas 
entorno das formas de apropriação e uso do território e dos recursos naturais nele disponíveis. 
Esses conflitos expressam também as disputas entre as diferentes visões de mundo existentes 
no espaço social; concepções ancoradas em representações e simbolizações diferenciadas 
sobre Sociedade e Natureza. É importante destacar que, de certo modo, a noção de conflito é 
estruturante, pois decorre das diferentes maneiras pelas quais os sujeitos representam 
simbolicamente o modo como usam e se apropriam dos territórios e de seus recursos naturais.  
 
 Segundo ACSELRAD (2003), os conflitos emergem quando “... grupos sociais com 
modos diferenciados de apropriação, uso e significação do território, tendo origem quando 
pelo menos um dos grupos tem a continuidade das formas que adotam de apropriação do 
meio ameaçada pelos impactos indesejáveis decorrentes das práticas de outros grupos. O 
conflito pode derivar da disputa por apropriação de uma mesma base de recursos ou de bases 
distintas, mas interconectadas por interações ecossistêmicas mediadas pela atmosfera, pelo 
solo, pelas águas etc. O tipo de conflito que aqui identificamos tem por arena uma mesma 
unidade territorial compartilhada por um conjunto de atividades cujo “acordo simbiótico” é 
rompido em função da denúncia dos efeitos indesejáveis que a atividade de um dos agentes 
produz sobre as condições materiais do exercício das práticas de outros agentes” (Acselrad, 
200323). 
 
 Contextualizando os conflitos, tem-se um conjunto de impactos decorrentes das 
diferentes atividades desenvolvidas na Baía de Guanabara. A tabela a seguir apresenta uma 
breve sistematização desses impactos. 
 

TABELA 11.1 – IMPACTOS E IMPACTADOS NA BAÍA DE GUANABARA 
 

Atividade Impacto Impactado 

Indústria de Petróleo e Gás trânsito de embarcação de apoio  

23 ACSELRAD, H. Conflitos Ambientais revelam onde o Desenvolvimento Emperra. Justiça Ambiental. Ano 
1, n. 02, págs. 02-03, novembro de 2003. 
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Atividade Impacto Impactado 

vazamento acidental de produtos 
químicos e petróleo  

pescadores em geral com ênfase nos 
pescadores artesanais 
 
setores ligados as atividades de  Turismo 
e lazer  

Industria Naval contaminação das águas superficiais e 
subterrâneas, além do solo, com metais 
pesados oriundos de tintas 
anticorrosivas e antiaderentes. 

pescadores em geral com ênfase nos 
pescadores artesanais 
 
setores ligados as atividades de  
Turismo e lazer  

Poluição por hidrocarbonetos de 
petróleo, encontrados nos combustíveis, 
nos óleos e graxas e nos lubrificantes 

Contaminação do solo e o meio 
aquático, nos casos de: derramamentos, 
nas operações de abastecimento; 
vazamentos dos motores e também nas 
operações de manutenção e reparo das 
embarcações, ou ainda, através do 
escoamento superficial de águas 
pluviais de pátios de oficinas, carreiras, 
diques e outras instalações 

Alteração cênica, a poluição do ar por 
conta do acionamento de equipamentos 
movidos a combustão 

Trânsito de embarcações e matérias-
primas pesadas  

Atividades Portuárias Introdução de espécies exóticas ou 
ameaçadas de extinção; 

pescadores em geral com ênfase nos 
pescadores artesanais 

 



260 
 

Atividade Impacto Impactado 

Fundeio de Navios  

Ausência de Saneamento Principal fonte de poluição  População em geral, com incidência 
sobre sua saúde 

Setores ligados as atividades de 
Turismo e lazer  

Fonte: Elaboração própria, 2016. 

 
 
 Tendo em vista os impactos aqui sumariamente elencados, tem-se a percepção de na 
Baia de Guanabara os recursos naturais ali disponíveis são apropriados de forma desigual por 
diferentes sujeitos sociais, o que resulta em conflitos de uso e interesses que podem ser 
enunciados nos seguintes termos:  
 

• Conflito entre pescadores artesanais e os grandes empreendimentos industriais na 
Baía de Guanabara _ expresso na perda de áreas para a pesca e na desorganização do 
setor.  

• Conflito entre pescadores artesanais e a Marinha do Brasil mediante a áreas de 
restrição para a pesca – áreas de segurança. 

• Conflito de uso em Unidades de Conservação, onde comunidades tradicionais 
habitam e dali tiram o seu sustento (APA Guapimirim e Projeto Defeso).   

• Conflitos entre pescadores pelo domínio dos territórios de pesca (os de dentro de um 
dado território e os de fora) 

• Conflito decorrente da pressão sobre o território, mediante o adensamento 
populacional, propiciando a redução dos ambientes estuarinos _ “Possível queda da 
produção pesqueira devido ao aumento da ocupação humana irregular nas áreas de 
manguezais do fundo da Baia de Guanabara, comprometendo o ecossistema e, 
consequentemente, a pesca” (Avaliação Ambiental estratégica do Programa de 
Investimentos da PETROBRAS na Área de Abrangência da Baía de Guanabara 2009 
: 50). 

• Conflitos decorrentes do aumento do fluxo de embarcações fundeadas aguardando o 
acesso ao Porto do Rio de Janeiro _ embarcações de pesca artesanal X demais 
embarcações / afastamento dos cardumes. 
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• Conflitos decorrentes do comprometimento da qualidade ambiental (poluição) da baía 
que repercute diretamente sobre as atividades de turismo e, mais especificamente, 
sobre os ilhéus da Ilha de Paquetá que desde o ano 2000 experimenta o esvaziamento 
dessa atividade.   

• Conflito decorrente da pressão sobre o território, mediante o adensamento 
populacional e a ocupação desordenada repercutindo negativamente sobre as 
condições de saneamento básico na área de entorno da Baía de Guanabara, o que 
resulta na presença de espaços de extrema pobreza e péssima qualidade de vida.   

• Conflitos decorrentes da presença de áreas ilícitas e ou áreas marcadas pela violência, 
criando limites de convivência em porções do território e do espelho d´água _ áreas 
de domínio do tráfico de drogas, armas e mercadorias. 

 
 A observação dos conflitos aqui resumidamente mencionados permite compreender 
que é o “conflito” que define “quem é quem” nos interesses relativos a um determinado uso 
da Baia de Guanabara e desse modo o conflito ao expressar um problema ambiental, define 
os interesses que estão em jogo. A partir dessa leitura é possível perceber que a diversidade 
da Baía de Guanabara hoje pode ser compreendida nas “várias baías” ali presentes: A baía 
das empresas da industria de petróleo e gás, a baía das demais empresas e industrias ali 
instaladas, a baía do transporte, a baía da Marinha e demais empresas estatais, a baía dos 
pescadores, a baía dos ilhéus; a baía das atividades ilícitas, todas portadores de interesses na 
maioria das vezes conflitantes entre si, tendo em vista que disputam o mesmo território e 
recursos naturais ali disponíveis.  
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5. PARTES INTERESSADAS/INSTITUIÇÕES 
 

5.1 CONTRIBUIÇÃO PARA A CONSOLIDAÇÃO DO CONHECIMENTO SOBRE OS SUJEITOS 

SOCIAIS ATUANTES NA BAÍA DE GUANABARA (SUPORTE A PROPOSTA DE 

GOVERNANÇA)  
 
 Inicialmente destaca-se que este item foi elaborado tendo como inspiração as 
informações contidas no documento da FBDS, “Mapeamento das Entidades”, concebido com 
o objetivo de construir um modelo de Governança para a Autoridade da Baía de Guanabara. 
Destaca-se também que o referido documento teve como foco evidenciar os aspectos 
jurídicos e institucionais, as áreas temáticas representadas, bem como os setores que mais 
causam impactos na baía. Avalia-se que, a partir dessas informações, tão bem identificadas,  
faz-se necessária a realização de uma análise minuciosa que permita evidenciar de forma 
clara o campo de atuação dos diferentes sujeitos sociais ali presentes: sua capacidade de 
intervenção e de poder e  a identificação clara dos principais formadores de opinião.  
 

Nesses termos,  destaca-se que para além das informações apresentadas no referido 
documento, sua possível complementação demandará pesquisa direta que extrapola o escopo 
dos serviços previstos no âmbito da atual contratação, da mesma forma a análise dos poderes 
legais das entidades identificadas, bem como a avaliação das ações, dos resultados 
alcançados e das lições aprendidas por essas entidades no exercício suas funções;e, a  
“identificação  das deficiências operacionais atuais das instituições no que tange a 
recuperação ambiental e desenvolvimento sustentável da Baía de Guanabara, no setor de 
saneamento, áreas de vegetação da bacia hidrográfica, atividades portuárias, construção 
naval, atividades pesqueiras, turismo, esporte e lazer, entre outros”.  
 

Prestados os devidos esclarecimentos, optou-se por fazer uma leitura geral das 
informações disponíveis sobre as partes interessadas atuante na Baía de Guanabara e tecer 
recomendações sobre metodologia especifica de tratamento da questão tendo em vista 
atender as demandas acima nomeadas, e contidas no Plano de Trabalho.  
 

Embora na Baía de Guanabara a atividade industrial seja mais evidente, não  são 
apenas  os sujeitos sociais a ela referente os  únicos que ali atuam, pois se tem nesse espaço  
a  presença de importantes sujeitos sociais, tais como a Marinha e o Exército; a Empresa 
Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (INFRAERO); a Companhia Estadual de Águas e 
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Esgotos (CEDAE); a concessionária CCR Ponte;  o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Renováveis (IBAMA); a APA Guapimirim e a ESEC Guanabara; os pescadores 
artesanais e suas entidades representativas; os ilhéus, etc.    
 

A Baía de Guanabara como “espaço construído” a partir do conjunto de intervenções 
(pressão urbana e instalação de empreendimentos) é hoje um importante capital de 
negociação dos sujeitos sociais ali presentes que dependem dos seus recursos naturais e 
territoriais. Esses sujeitos vêm construindo ao longo do tempo uma identidade de resistência: 
expressão da capacidade de resistir ao conjunto de mudanças sócio ambientais ocorridas.  
Nesses termos, faz-se necessária a identificação dos conteúdos e limites da atuação desses 
sujeitos, observando a capacidade de cada um intervir em função de seus interesses e a 
visibilidade da correlação de forças econômicas e políticas daí decorrente, que hoje 
expressam a dinâmica sócio territorial da Baía de Guanabara.  
 

Para tal tarefa é necessário considerar a Baía de Guanabara como um  “Campo”24 no 
qual esses sujeitos sociais atuam e disputam interesses diversos. Em linhas gerais, se tem 
como sujeitos sociais que compõem esse  “campo” onde interesses e demandas são 
disputados: os pescadores / maricultores / aquicultores; as empresas de  turismo e de 
transporte; representantes do poder público (municipal, estadual e federal); ambientalistas 
locais e externos que atuam localmente; entidades sociais (sindicatos, cooperativas, 
associações de moradores, etc.); empresas ali instaladas (portos, unidades de petróleo e gás , 
estaleiros,  industriais em geral), a Marinha do Brasil, o Exercito  Brasileiro,  Nesse campo 
os sujeitos sociais se distribuem segundo seus interesses, as disputas com as quais se 
envolvem e os enfrentamentos em torno de projetos e ações  que tem como centralidade as 
formas de apropriação, uso e gestão dos recursos naturais e territoriais disponíveis na Baía 
de Guanabara.  
 

É importante destacar que os integrantes do Campo que corresponde a Baía de 
Guanabara não atuam de forma homogênea, ao contrário, cada grupo de per si abriga 
interesses diversos.  A observação da especificidade de cada conjunto de sujeitos sociais, em 
seguida brevemente nomeados, sugere a diversidade de interesses que orientam sua atuação 
nesse “campo”:  
 
- Instituições Públicas:  
MPF- Ministério Público Federal; Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Sustentáveis; ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da 

24A noção de Campo, tal como Bourdieu,  sugere: “Os campos sociais são campos de força, mas também campos de luta para transformar 
ou conservar esses campos de força. Os mais diversos campos, sociedade de corte, o campo dos partidos políticos, o campo das empresas 
ou o campo universitário, só podem funcionar na medida em que existem agentes que aí façam investimentos nos diversos sentidos do 
termo, que aí comprometam seus recursos e que se envolvam em seus móveis de luta, contribuindo assim, em função de seu próprio 
antagonismo para conservar sua estrutura e, em certas condições, a transformá-la”. (Bourdieu:1982) 
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Biodiversidade, MPE- Ministério Público Estadual; SEA-RJ – Secretaria de Estado do 
Ambiente do Estado do Rio de Janeiro, INEA – Instituto Estadual do Ambiente, Turisrio – 
Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, CEDAE – Companhia Estadual de 
Águas e Esgotos. 
 
- Poder Público:  
Prefeituras Municipais, Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Turismo.  
 
- Fóruns Participativos de Gestão:  
Comitê da Região Hidrográfica da Baía de Guanabara e dos Sistemas Lagunares de Maricá 
e de Jacarepaguá9; o Conselho Gestor da Baía de  Guanabara; CONLESTE; e, o Conselho 
de Acompanhamento dos Investimentos na Baía de Guanabara, este último  criado em 2008 
porem ainda sem atuação.  
 
- Organizações não Governamentais (apenas citando algumas):  
Instituto Baía Guanabara, Inst. Ipanema – Instituto Ipanema, ITPA – Instituto Terra de 
Preservação Ambiental, OIA – O Instituto Ambiental, Onda Verde, CI – Conservação 
Internacional, Conselho Comunitário da Orla da Baía de Niterói, Fundação Movimento Onda 
Azul , Ibase, ONG Guardiões do Mar Mundo da Lama, Rumo Náutico, Onda Verde, 
Associação de Amigos do Manguezal Jequiá, Fórum dos Afetados pela indústria do petróleo 
e petroquímicas nas cercanias da Baía de Guanabara, Associação dos Caiçaras (Magé), Rede 
Brasileira de Justiça Ambiental (RBJA), Associação de Moradores da Quinta do Caju, CEA 
Protetores da Vida, Associação  Comunitária da Praia da Beira, dentre outras. 
 
- Entidades da Pesca:  
Associação Livre dos Maricultores de Jurujuba [ALMARJ], Colônia de Pescadores de 
Jurujuba,Colônia de Pesca Z-8,Federação de Pescadores do Estado do Rio de Janeiro,Colônia 
de Pesca Z-9 ( Magé e Guapimirim), Colônia de Pesca Z-10 (Ilha do Governador- Praia do 
Zumbi), Colônia de Pesca Z-11 (Bonsucesso, Ramos, Ilha do Fundão, Colônia Z-12 ( Caju, 
Centro, Urca) Rio de Janeiro), Colônia Z-7 (Praia de Itaipu- Niterói) , Associação Carioca de 
Pesca Amadora Boqueirão – Rio de Janeiro, Cooperativa Mista dos Pescadores da Colônia 
do Caju, Cooperativa Mista dos Pescadores Sindicalizados do estado da Guanabara, 
Associaçao Homens do Mar da Baía de Guanabara – Ahomar, Federação das Associações de 
Pescadores Artesanais do Rio de Janeiro, Associação dos Pescadores e Amigos da Praia 
Grande, Centro Comunitário da Praia da Luz e Adjacências , Cooperativa dos Pescadores da 
Marcilio Dias – MARCOOP, Associação dos Pescadores da Praia de Itaoca, Associação dos 
Pescadores da Praia das Pedrinhas, Núcleo de Pescadores da Praia da Bica, Associação dos 
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Moradores do Gradim, Associação de Pescadores Livres do Gradim e Adjacências - 
APELGA , Univerde – Centro de Estudos e Atividades sobre Ecologia e Qualidade de Vida, 
Associação dos Pescadores da Praia da Chacrinha , Núcleo de Pescadores da Praia da Bica, 
Associação dos Pescadores da Praia dos Bancários, APESCASIRILUZ - Associação de 
Pescadores e Escarnadeiras de Siri da Praia da Luz.  
 
- Estaleiros:  
EISA Est. Ilha S.A.; SERMETAL Estaleiros; Cant. do Fundão (SUPERPESA); Cant. Porto 
Novo Rio (SUPERPESA);Estaleiro Aliança; Estaleiro STX; Estaleiro Mac Laren; Renave; 
Estaleiro Mauá; Estaleiro UTC; Estaleiro KeppelFels Brasil e Estaleiro Rio Nave (Ex 
Caneco). Estrutura Portuária: Porto do Rio de Janeiro, localizado na enseada da costa 
ocidental da baía de Guanabara e Porto de Niterói.  
 
- Empresas de Petróleo e gás:  
BG Brasil, GDK, Oceânica, Suzano Petroquímica, PETROBRAS – Petróleo Brasileiro S.A., 
dentre outras.  
 
- Universidades:  
UFF- Universidade Federal Fluminense, UFRJ_ Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
UERJ _ Universidade Estadual do Rio de Janeiro ( Núcleo de Referência em Educação 
Ambiental  / UERJ). 
 
- Comunidades  Quilombolas:  
Quilombola Maria Conga (Centro Social Quilombo Maria Conga, Comissão de moradores 
da comunidade Quilombola Maria Conga) localizada no município de  Magé; Quilombo 
Pedra do Sal, situada no município do Rio de Janeiro e  Quilombo do Grotão, no município 
de Niterói. 
 

Como se pode observar a gama de sujeitos sociais, resumidamente elencados,  por si 
só sugere que se está diante de um conjunto de interesses na maiorias das vezes conflitantes 
e por isso merecedores de investigação detalhada, de modo a compreender sua abrangência, 
capacidade de intervenção e de formatação de alianças. A partir de pesquisa de fonte primária 
provavelmente outros sujeitos sociais poderão ser identificados.  

É importante ressaltar que frequentemente os grupos de sujeitos sociais, embora por 
vezes alinhados em instituições semelhantes ou parceiras, não necessariamente são 
portadores de percepções homogêneos e nem tão pouco seus participantes ocupam posições 
imutáveis. Isso  quer dizer que as posições ocupadas no “campo” podem se modificar em 
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função da emergência de novos interesses, da ocorrência de eventos específicos, ou mesmo 
a partir da avaliação crítica de seus integrantes sujeitos a processos de convencimento e 
“conversão”. Aqui, a denominação de “grupos” se deve ao fato de que se trata de um conjunto 
de partes interessadas e que nesse conjunto poderão ocorrer consensos e dissensos internos 
em função de questões pontuais, e que não necessariamente todas as alianças e confrontos 
instaurados se reproduzirão sempre com os mesmos sujeitos sociais.   
 

Além disso, nunca é demais lembrar que o sujeito da ação muitas vezes é coletivo 
(tais como as  entidades e as lideranças formais e informais politicamente alinhadas) e 
definido  no que chamamos de “campo de ação histórica”25. A sociedade é uma “rede de 
oposições”, sendo o conflito uma relação assimétrica entre os sujeitos sociais e os embates 
reveladores da resistência dos sujeitos sociais em ação. Desse modo, destaca-se que mais 
importante do que avaliar e quantificar impactos ocorridos na Baía de Guanabara, é perceber 
os conflitos ali presentes, que nem sempre remetem a impactos, ao contrário, na maioria das 
vezes têm como centralidade a disputa por formas de apropriação, uso e gestão dos recursos 
ali disponíveis.  
 

Há que se considerar também que no campo das correlações de forças as 
aproximações e avanços tendem a acontecer em decorrência das condições conjunturais que 
envolvem as disputas em torno de “capitais” a serem negociados. Nesse contexto, os 
indivíduos ou grupos de indivíduos estarão dispostos de acordo com estruturas desiguais de 
acesso, uso, apropriação, distribuição e controle sobre o território e sobre o conjunto de 
recursos materiais e simbólicos ali disponíveis.  
 

A “luta” entre esses sujeitos, diferentemente posicionados no “campo”, está 
relacionada à capacidade de cada um fazer com que suas respectivas representações sejam 
reconhecidas como legítimas. Isso  significa dizer que, o conflito, quando ocorre, se 
desenvolve por um lado no plano da distribuição do poder, onde os diferentes tipos de capital 
(social, econômico e político, propriamente dito) constituem trunfos com pesos relativos no 
espaço social onde se formatam as relações de hegemonia e dominação. E, por outro lado, o 
conflito se estabelece também no plano simbólico, colocando em discussão categorias, 
representações, crenças e esquemas classificatórios que estruturam e legitimam as ditas 
relações de domínio. 
 

É importante destacar que é em torno das lutas que se formam os sujeitos coletivos e 
abrem-se novos campos para a ação política, o que significa dizer que muito provavelmente 
no processo de proposição de um Modelo de Governança para a Baía de Guanabara e de 

25 Tourraine, Alain. Production de la societe ( cap. VI “Lês mouvements sociaux”. Editions du Seuil, Paris, 
1973. 
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implementação  de um Plano de Recuperação da Baía de Guanabara, poderão emergir novos 
sujeitos sociais e, inclusive, ocorrer uma reconfiguração da correlação de forças.  
 

Em linhas gerais, pode-se se sugerir “intuitivamente”, a partir do documento da 
FBDS, uma vez que não foi realizada pesquisa direta com este objetivo, que o universo de 
partes interessadas identificadas pode ser classificado nos seguintes termos:  
 
Grupos estratégicos - formado pelos que deverão se envolver com o novo Modelo de 
Governança e com o Plano de Recuperação da Baía de Guanabara e seus desdobramentos 
que demandem negociações institucionais pontuais: 

− IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
− Secretaria de Patrimônio da União  
− IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional; 
− Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
− Capitania dos Portos 
− Secretaria Especial de Portos 
− Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA 
− Ministério Público Federal  
− Ministério Público Estadual  
− Instituto Estadual do Meio Ambiente – INEA 
− ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
− Ministério do Meio Ambiente  -MMA 
− Ministério das Cidades 
− Entidades/empresas públicas e privadas  vinculadas ao Saneamento  
− Grupos Políticos - Constituído pelos sujeitos sociais que, muito provavelmente, 

estabelecem um relacionamento nos termos da negociação de recursos/ benefícios. 
Trata-se aqui de um relacionamento sujeito a instabilidade. Aqui se destacam: 

− Prefeituras Municipais. 
− Secretarias Municipais de Meio Ambiente, Saúde, Pesca e Turismo. 
− Conselhos, Comitês e Comissões Estaduais / Regionais. 
− Câmara de Integração Governamental Metropolitana – IGC . 
− Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara. 

 
Grupos Reativos - que correspondem aqueles que tendem a questionar a atual situação em 
que se encontra a Baía de Guanabara, o que pode ocorrer  mediante o desconhecimento ou a 
ocorrência de dúvidas e temores associados às diversas atividades que ali se desenvolvem: 
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− Entidades Ambientalistas. 
− Representação dos pescadores. 
− Representação das populações tradicionais. 
− Entidades Civis de atuação localizada. 
− Associações de classes.  

 
Considerando a ausência de informação suficiente para uma análise mais precisa do 

conjunto de partes interessadas que atuam na Baía de Guanabara e tendo em vista que 
pesquisa com tal objetivo necessita de tempo que extrapola o previsto para a realização dos 
estudos aqui apresentados, recomenda-se investigação  específica que, a partir das 
informações contidas no mapeamento realizado pela FBDS seja capaz de informar o escopo 
de atuação de cada um dos sujeitos sociais identificados, de modo a classificá-los na estrutura 
organizacional do “campo”, observando a abrangência de sua atuação, seus principais 
interlocutores e aliados e sua capacidade de intervenção e negociação de conflitos.  O Anexo 
xxxxx, apresenta indicações de como essa investigação poderá ser realizada de forma a 
enriquecer e ajustar os procedimentos previstos no âmbito do modelo de Governança e do 
Plano de Recuperação da Baía de Guanabara.  
 

De todo modo, para finalizar, se elaborou a partir das informações contidas no 
documento da FBDS e tendo em vista um futuro detalhamento nos termos da metodologia 

sugerida, um quadro inicial sobre a “tipo e capacidade de influência” dos principais sujeitos 
sociais identificados, segundo a proposição metodológica aqui recomendada: 

 
TABELA 12.1 -  PRINCIPAIS SUJEITOS SOCIAIS IDENTIFICADOS 

 

Obs. Destaca-se a necessidade de detalhamento da avaliação aqui apresentada, o que só será possível a partir 
de pesquisa específica.  

Grupo Estratégico 
Parte Interessada Área de Influência Capacidade de 

Mobilização 
Tipo de 

Interesse 
Capacidade de 
Formação de 

Opinião (Poder) 
IBAMA – Instituto Brasileiro 

do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais renováveis 

/ ICMBIO 

Nacional/ Regional  Nenhuma Técnico Baixa 

IPHAN - Instituto do 
Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional 

Nacional/ Regional Nenhuma Técnico Baixa 
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Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis 

Nacional  Nenhuma Técnico Nenhuma  

Capitania dos Portos Nacional/ Regional Nenhuma Técnico Nenhuma  

Secretaria Especial de Portos Nacional Nenhuma Técnico Nenhuma  

Ministérios: da Pesca e 
Aquicultura - MPA / das 

Cidades/do Meio Ambiente 

Nacional/ Regional Nenhuma Técnico Baixa 

Ministério Público Federal Nacional/ Regional Nenhuma Técnico Média 

Instância Estadual e Regional 
Parte Interessada Área de Influencia Capacidade 

de 
Mobilização 

Tipo de 
Interesse 

Capacidade de 
Formação de Opinião 

(Poder) 

Ministério Público 
Estadual (Rio de 

Janeiro) 

Estadual/Regional Nenhuma  Técnico Média 

Empresas Públicas e 
privadas vinculadas ao 

Saneamento 

Estadual/Regional Nenhuma  Técnico  
Financeiro  
 Negociação 
de  Interesses 
comerciais 

Baixa 

Instituto Estadual do 
Meio Ambiente – 

INEA 

Estadual/Regional Nenhuma  Técnico Baixa 

Grupo Político 
Parte Interessada Área de Influência Capacidade de 

Mobilização 
Tipo de Interesse Capacidade de 

Formação de 
Opinião (Poder) 

Prefeituras 
Municipais 

Municipal/ Regional Média Técnico  
Financeiro  
 Negociação de  
Interesses políticos, 
comerciais  

Média 

Secretarias 
Municipais de Meio 
Ambiente, Pesca e 

Turismo; 

Municipal/ Regional Média Técnico  
Financeiro  
 Negociação de  
Interesses políticos, 
comerciais 

Média 
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Câmara de 
Integração 

Governamental 
Metropolitana; 

Comitê da Bacia 
Hidrográfica da 

Baía de Guanabara; 
Conselhos,Comitês 

e Comissões 
Estaduais/Regionais 

Municipal/ Regional Média Técnico  
Financeiro  
 Negociação de  
Interesses políticos 

Média 

Grupos de Acompanhamento 
Parte Interessada Área de Influência Capacidade de 

Mobilização 
Tipo de Interesse Capacidade de 

Formação de 
Opinião (Poder) 

Representantes do 
Terceiro Setor 

Municipal/ Regional Média  - Técnico  
- Realização de 
parceiras  

Média 

Setor Empresarial Municipal/ Regional Baixa - Realização de 
parceiras 

Baixa 

Secretarias 
Municipais 

Municipal/ Regional Baixa - Técnico  
- Realização de 
parceiras  

Baixa 

Grupo Reativo 
Parte Interessada Área de Influência Capacidade de 

Mobilização 
Tipo de Interesse Capacidade de 

Formação de 
Opinião (Poder) 

Entidades 
Ambientalistas 

Internacional/Nacional/ 
Estadual/ Municipal/ 

Regional 

Alta - Técnico  
- Projeto 
- Negociação de - 
Interesses sociais, 

Alta 

Representação dos 
pescadores 

Nacional/ Estadual/ 
Municipal/ Regional 

Alta Técnico  
 - Projeto 
- Negociação de - 
Interesses sociais, 

Alta 

Representação das 
populações 
tradicionais 

Nacional/ Estadual/ 
Municipal/ Regional 

Alta Técnico  
 - Projeto 
- Negociação de - 
Interesses sociais, 

Alta 

Entidades Civis de 
atuação localizada / 

ONGs 

Nacional/ Estadual/ 
Municipal/ Regional 

Alta  Técnico  
 - Projeto 
- Negociação de - 
Interesses sociais, 

Alta 
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5.2 CÂMARA DE INTEGRAÇÃO GOVERNAMENTAL METROPOLITANA – IGC E COMITÊ 

DA BACIA HIDROGRÁFICA DA BAÍA DE GUANABARA 
 

O objetivo deste item é destacar a importância da Câmara de Integração 
Governamental Metropolitana - IGC - e do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de 
Guanabara (CBH-BG) para o processo de planejamento e gestão das formas de apropriação 
e uso dos recursos sócioambientais disponíveis na região sob influência da Baía de 
Guanabara.  
 
 Inicialmente é importante destacar que a questão metropolitana, a despeito dos 
avanços pretendidos com a Constituição Federal de 1988, continua sendo uma questão 
complexa e carente de reflexão. Se de um lado os Estados, a partir de lei complementar, 
conseguiriam instituir regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, constituídas por 
agrupamentos de municípios limítrofes, territorializando  sua organização, planejamento e 
execução de funções públicas de interesse comum; de outro,  muitas regiões metropolitanas 
tem sido criadas, sem que isso resulte numa  governança mínima desses territórios.  
 
 Apesar do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) ter introduzido a noção e 
obrigatoriedade de planejamento das regiões metropolitanas como um dos instrumentos da 
política urbana, pouco contribuiu para o avanço da gestão territorial. Mais recentemente, o 
Estatuto da Metrópole (lei 13.089/15) avançou no sentido da construção de um novo modelo 
de gestão metropolitana ao definir os conceitos de governança interfederativa 
(“compartilhamento de responsabilidades e ações entre entes da Federação em termos de 
organização, planejamento e execução de funções públicas de interesse comum”) e de função 
pública de interesse comum (“política pública ou ação nela inserida cuja realização por 
parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em Municípios 
limítrofes”). 
 
 Em linhas gerais, o Estatuto da Metrópole definiu também os princípios da 
governança interfederativa, nos termos do: compartilhamento de responsabilidades para a 
promoção do desenvolvimento urbano integrado; autonomia dos entes da Federação; e gestão 
democrática da cidade. Além disso, contemplou: 

Associações de 
Classe 

Nacional/ Estadual/ 
Municipal/ Regional 

Alta Técnico  
 - Projeto 
- Negociação de - 
Interesses sociais, 

Média  
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• Implantação de processo permanente e compartilhado de planejamento e de 
tomada de decisão quanto ao desenvolvimento urbano e às políticas setoriais 
afetas às funções públicas de interesse comum; 

• Estabelecimento de meios compartilhados de organização administrativa das 
funções públicas de interesse comum; 

• Estabelecimento de sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de 
contas; 

• Execução compartilhada das funções públicas de interesse comum, mediante 
rateio de custos previamente pactuado; 

• Participação de representantes da sociedade civil nos processos de planejamento 
e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de serviços e na 
realização de obras afetas às funções públicas de interesse comum; 

• Compatibilização dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias e 
orçamentos anuais dos entes envolvidos na governança interfederativa; 

• Compensação por serviços ambientais ou outros serviços prestados pelo 
Município à unidade territorial urbana, na forma da lei e dos acordos firmados no 
âmbito da estrutura de governança interfederativa (FBDS, 2016). 

 
 Nesse sentido, avançou na definição da estrutura básica da governança interfederativa 
em regiões metropolitanas: 

• Uma instância executiva, composta pelos representantes do Poder Executivo dos 
entes federativos integrantes das unidades territoriais urbanas; 

• Uma instância colegiada deliberativa, com representação da sociedade civil; 
• Uma organização pública com funções técnico-consultivas; e 
• Um sistema integrado de alocação de recursos e de prestação de contas. (FBDS, 

2016) 
 
 Destaca-se que no atual contexto, as regiões metropolitanas deverão possuir um plano 
de desenvolvimento urbano integrado, aprovado mediante lei estadual, o que impõem aos 
Municípios a compatibilização de seus planos diretores com o plano de desenvolvimento 
metropolitano. 
 
 Ainda em consonância com esses condicionantes legais, a Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro poderá dispor a partir da criação da Câmara de Integração Governamental 
Metropolitana - IGC - de instância de planejamento estratégico definida pelo Governo do 
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Estado e a ele vinculada e com objetivo de promover políticas integradas de mobilidade 
urbana, segurança, saneamento, uso da terra, saúde e educação para a Região do Grande Rio 
 
 A  Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi criada pela Lei Complementar 87/97 
que transferiu para o âmbito estadual competências administrativas e normativas próprias dos 
municípios (serviços de saneamento básico). Esta lei foi objeto de Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI) 1.842, na qual o julgamento do STF concluiu que  “nas regiões 
metropolitanas a gestão destes serviços deve ser compartilhada, mas não necessariamente 
de forma igualitária - devendo a participação dos municípios ser proporcional ao seu peso 
específico do ponto de vista político, econômico, social e orçamentário”. (FBDS, 2016) 
 
 Nesses termos, foram definidas para a Região Metropolitana, segundo a Lei 
complementar estadual 87/97 as seguintes funções públicas de interesse comum:  

• Planejamento integrado do desenvolvimento econômico e social; 
• Saneamento básico;  
• Transporte coletivo rodoviário, aquaviário, ferroviário e metroviário; 
• Distribuição de gás canalizado;  
• Aproveitamento, proteção e utilização racional e integrada dos recursos hídricos; 
• Cartografia e informações básicas para o planejamento metropolitano; 
• Habitação e disciplina do uso do solo. 

 
 E dentre as atribuições do Conselho Deliberativo da Região Metropolitana destacam-
se as seguintes tarefas: elaborar e atualizar o Plano de Desenvolvimento Integrado 
Metropolitano; elaborar programas e projetos de interesse da Região Metropolitana; e 
programar os serviços comuns. Em 2014, o decreto estadual 44.905 reconheceu ser 
“imprescindível construir um modelo institucional adequado de governança metropolitana 
participativa, eficiente e moderna, com participação das forças políticas, do empresariado e 
da sociedade” (…)  e que “a Região Metropolitana constitui-se em instância institucional e 
espacial de planejamento, organização e gestão das funções públicas e serviços de interesse 
comum, devendo, portanto, ser compartilhada entre o Estado e os municípios 
metropolitanos”.  
 
 Instituída em 2014 a Câmara Metropolitana de Integração Governamental do Rio de 
Janeiro e o Grupo Executivo de Gestão Metropolitana tem a  atribuição de criar um ambiente 
de cooperação e apoio entre os diversos níveis de governo presentes na Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro, e propor um novo arcabouço legal e institucional para a Região 
Metropolitana. Enquanto órgão colegiado, a Câmara Metropolitana será formada pelos 
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prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e presidida 
pelo Governador.  Nesses termos, sua criação, além de dar feição a um novo arcabouço legal 
e institucional, viabiliza a cooperação entre diversos níveis de governo, podendo propor e 
executar um novo modelo de governança.  
 
 No contexto da Baía de Guanabara se avalia que a atuação da Camara Metropolitana 
poderá vir a ser um avanço no que se refere a viabilização de políticas publicas fundamentais 
para a recuperação da baía, notadamente aquelas referentes a dotação de uma infra-estrutura 
de saneamento básico adequada e compatível com a atual demanda.  
 
 No que se refere ao Comitê da Bacia da Baía de Guanabara, sua estruturação ocorre 
em seis subcomitês, conforme apresentado em linhas gerais no quadro a seguir, sendo os 
subcomites Oeste e Leste aqueles referentes a Baía de Guanabara: 
 

TABELA 13.1 – ESTRUTURA DO COMITÊ DA BACIA DA BAÍA DE GUANABARA 
 

Subcomitês Área de atuação (municípios) Área de Atuação 

Maricá-Guarapina Niterói e Maricá 
Sistema Lagunar de Maricá-
Guarapina, de vertente oceânica 

Itaipu-Piratininga Niterói 

Ambiente costeiro no município de 
Niterói, que se inicia na Ponta do 
Elefante, no limite do município de 
Marica até a vertente oceânica do 
Forte Imbuí. 

Oeste 

Duque de Caxias, Belfort Roxo, 
Mesquita, São João de Meriti, e 

Nilópolis e, parcialmente, 
Petrópolis, Nova Iguaçu, Magé, 

e Rio de Janeiro 

Conjunto de bacias hidrográficas: 
Rios Saracuruna/Inhomirim; 
Sarapuí / Iguaçu; Acari / S. J. 
Meriti;  Irajá;  Faria e Timbó;  
Maracanã; Carioca; e, as áreas 
drenantes para a Baía de Guanabara 
a noroeste, oeste e sudoeste, desde 
a foz do Rio Suruí, exclusive, até o 
Pão de Açúcar, inclusive. 

Leste 

Integralmente, os municípios de 
São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá e 

Guapimirim, e, parcialmente, 
Rio Bonito, Magé, Cachoeiras 
de Macacu e Niterói (em suas 

Área que vai do Forte Imbuí, no 
município de Niterói, até a bacia do 
rio Suruí, inclusive, 
compreendendo o conjunto de 
bacias hidrográficas dos rios 
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bacias de vertente interior 
guanabarina). 

Mutondo e Imboaçu; 
Guaxindiba/Alcântara;Caceribu; 
Guapi/Macacu;Roncador; Iriri; e, 
Suruí; 

Lagoa Rodrigo de Freitas 

Integram os bairros do Jardim 
Botânico, Humaitá, Horto, 
Gávea, Leblon, Ipanema e 
Lagoa, todos situados no 

município do Rio de Janeiro. 

Área integrada pelos rios  Rainha, 
dos Macacos e Cabeças, em grande 
parte canalizados, que contribuem 
com água doce para a Lagoa 
Rodrigo de Freitas. 

Jacarepaguá 
Bairros de Jacarepaguá, Barra 

da Tijuca e Grumarí no 
Município do Rio de Janeiro. 

Aqui tem-se as  lagoas de 
Jacarepaguá que é a mais 
interiorizada, Camorim;  da Tijuca; 
Lagoinha (ou Taxas)  

A Região Lagunar de Jacarepaguá 
é formada pelos rios Guerenguê e 
Passarinhos, provenientes do 
Maciço da Pedra Branca, pelo Rio 
Grande (Maciços da Tijuca e Pedra 
Branca) e pelos rios Pedras e Anil 
(Maciço da Tijuca). 

 
 

Avalia-se que considerando o padrão de organização social do território da Baía de 
Guanabara, principalmente no que se refere a sobreposição de atuação alguns órgãos e 
entidades, o CBHBG, nos termos acima considerado, tende a tornar-se ineficaz pois finda 
por integrar áreas cujas características e dinâmica em nada se relacionam com a Baía de 
Guanabara.  
 

A organização social no território da Bacia da Baía de Guanabara é bastante complexa 
e dinâmica, atuando ali diferentes instancias da administração pública (federal, estadual e 
municipal), além de um conjunto de entidades representativas de segmentos da Sociedade 
Civil (ONGs e Associações de classe).  

 
A complexidade desse padrão de organização social consiste num desafio para a 

viabilização de um processo de intercomunicação capaz de, simultaneamente, garantir a 
circulação da informação a cerca de todas as ações e intervenções ocorrentes nesse território 
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e a participação efetiva de todos os sujeitos sociais ali presentes, de modo a fortalecer a  
condição de pertencimento a Baía de Guanabara para aqueles que vivem neste território.  

 
Tendo em vista refletir sobre as questões prioritárias para a composição futura de um 

Plano de Recuperação da Baía e de um Sistema de Informação em plataforma digital destaca-
se como proposição para o tratamento da diversidade do padrão de organização ali vigente a 
necessidade de fortalecimento do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara 
(CBHBG) nos termos da centralidade  das questões referentes a Baía de Guanabara; ou seja, 
entende-se que a eficácia do CBHBG passa pela relevância exclusiva de seus recortes 
institucionais (sub comitês) cuja ação está circunscrita a esse território; ou seja entende-se 
como instância indicada para tentar protagonizar as mudanças necessárias à recuperação das 
condições socioambientais da Baía de Guanabara apenas os Subcomitês Oeste e Leste. Uma 
leitura do padrão de organização social da Baía de Guanabara sugere a necessidade de 
atuação de uma instância que consiga agregar todos os sujeitos ali presentes, instância essa 
capaz de viabilizar a intercomunicação necessária as mudanças pretendidas e dar visibilidade 
a todos que vivem e dependem desse território.  
 
 

5.3 RESUMO DO PRIMEIRO WORSKHOP DE CONSULTA PÚBLICA 
 
5.3.1 OBJETIVOS 
 

Os workshops de consulta pública são parte crítica do Projeto de Cooperação Técnica. 
O propósito dos workshops é assegurar que exista significante contribuição dos atores 
envolvidos e a incorporação de comentários e sugestões da audiência em cada etapa do 
projeto. Os objetivos do primeiro workshop ocorrido em 29 de abril de 2016 no Museu do 
Amanhã foram: 

• Fornecer um panorama do estado atual da Baía de Guanabara e receber contribuições 
do público e atingir consenso no que diz respeito às condições ambientais atuais e os 
principais fatores que afetam a saúde da Baía de Guanabara 

• Fornecer uma seleção inicial de indicadores socioambientais que podem ser usados 
para monitorar o progresso da recuperação da Baía e sua bacia hidrográfica para a 
revisão de público e obter contribuições do público para identificar os indicadores de 
condições ambientais mais apropriados que devem ser medidos e monitorados para 
acompanhar o progresso da recuperação ambiental. 
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5.3.2 APRESENTAÇÕES 
 

No primeiro Workshop de Consulta Pública sobre o Estado Ambiental da Baía de 
Guanabara, realizado no Museu do Amanhã, na cidade do Rio de Janeiro, no dia 29 de abril 
de 2016, estiveram presentes cerca de 180 participantes representando variados setores e 
instituições envolvidos na Baía de Guanabara e sua Bacia Hidrográfica. O Workshop iniciou-
se com o discurso do atual Secretário do Meio Ambiente, André Corrêa, afirmando a 
importância do Plano de Recuperação para a Baía de Guanabara e a necessidade da 
elaboração de uma ferramenta de comunicação para auxiliar a sociedade, as diversas 
instituições e os tomadores de decisões, nos âmbitos municipal e estadual, no monitoramento 
do progresso do Plano de Recuperação previsto para a Baía de Guanabara e sua bacia 
hidrográfica. O Secretário também ressaltou a necessidade de transparência através do 
compartilhamento de informações, e destacou que a falta de recursos e a situação econômica 
do Estado constituem o grande atual problema que impede o pleno desenvolvimento 
socioambiental da região da Baía de Guanabara.  

 
Após as boas-vindas, a primeira apresentação intitulada “Projeto de Cooperação 

Técnica: Panorama do Estado Ambiental da Baía de Guanabara” do Dr. Robert Summers, 
cientista ambiental sênior da KCI Technologies Inc., anteriormente Secretário do Meio 
Ambiente do Estado de Maryland nos Estados Unidos, incluiu uma breve explanação sobre 
o Projeto de Cooperação Técnica. O Projeto de Cooperação Técnica é financiado pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID), e é uma parceria entre a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente do Rio de Janeiro; a Unidade Executora do Programa de Saneamento 
Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara (UEPSAM); a KCI 
Technologies Inc.; a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e o 
Centro de Ciências Ambientais da Universidade de Maryland (UMCES), com o apoio e 
contribuições dos centros de pesquisa e universidades regionais, do Comitê da Região 
Hidrográfica da Baía de Guanabara e da sociedade civil como um todo. A apresentação 
também incluiu um breve comparativo entre a Baía de Chesapeake e a Baía de Guanabara, 
destacando os problemas e características similares, como o grande aporte de nutrientes e a 
grande taxa de urbanização nos seus entornos, e com principal destaque aos desafios 
enfrentados na Baía de Chesapeake relacionados à coleta e tratamento dos esgotos, que 
atualmente é apontado como a maior ameaça para a Baía de Guanabara.  

 
Como a Baía de Chesapeake vem implementando há mais tempo o seu Plano de 

Recuperação, um dos principais objetivos da Cooperação Técnica é que através da 
experiência de Maryland, a Baía de Guanabara possa se recuperar mais rapidamente 
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baseando-se nas medidas que tiveram sucesso para o caso da recuperação da Baía de 
Chesapeake. Dentre os principais fatores críticos para a elaboração de um Plano de 
Recuperação consistente e eficiente, o Dr. Robert Summers reiterou que é importante que 
haja o engajamento de todos os segmentos e setores envolvidos na Baía de Guanabara, tais 
como as ONGs, as três esferas governamentais, as universidades, o setor privado e a 
sociedade. Outros fatores essenciais para o sucesso do Plano de Recuperação incluem a 
utilização do extenso e detalhado conhecimento científico existente para a Baía de Guanabara 
como base do plano; o envolvimento e compromisso dos líderes políticos (dos governos 
federal, estadual e locais); verba e recursos financeiros dedicados exclusivamente para a 
revitalização da Baía; prazos e compromissos mensuráveis e facilmente monitorados por 
todos para que se acompanhe o progresso da revitalização através de metas de curto e longo 
prazos; comunicação transparente, regular e compreensível dos principais indicadores; e a 
implementação de educação ambiental em todos os níveis. Além do mais, é necessário que o 
plano seja justo e equitativo, e que todos os componentes envolvidos entendam que são 
responsáveis por suas ações ou ausência delas. 

 
A apresentação do Dr. Robert Summers encerrou com um amplo panorama do estado 

ambiental atual da Baía de Guanabara e sua bacia hidrográfica, provendo informações sobre 
as características físicas da Baía, as principais sub-bacias drenantes, uso do solo, manguezais, 
áreas de conservação, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, presença industrial, 
contaminação dos sedimentos, atividade pesqueira e qualidade das águas. A conclusão 
preliminar é de que fazem-se  necessárias ações com vistas à renovação e construção de 
sistemas de coleta e tratamento de esgotos; fortalecimento da fiscalização e dos programas 
de controle industrial; prevenção da expansão de ocupações irregulares em áreas alagáveis, 
encostas e cabeceiras dos rios; melhora na coleta e disposição dos resíduos sólidos; remoção 
dos sedimentos contaminados da Baía e dos rios; e proteção e recuperação da fauna e flora 
afetadas pelas condições ambientais precárias da região. 

 
Diferentemente de todos os outros planos já elaborados no passado para a Baía de 

Guanabara, o Plano de Recuperação atualmente discutido será elaborado através de uma 
visão compartilhada para a “Baía que Queremos”, desenvolvido com ampla inclusão e 
suporte do público, com metas de curto prazo para monitorar o progresso e prover 
credibilidade através de métricas simples e visíveis. A transparência nas informações será 
essencial e se materializará através de relatórios públicos regulares na forma de um Boletim 
da Saúde Ambiental da Baía de Guanabara, a ser elaborado pelo Centro de Ciências 
Ambientais da Universidade de Maryland, em conjunto com os governos locais, estadual e 
federal e todos os atores importantes envolvidos na Baía de Guanabara. 
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A segunda apresentação do Workshop foi ministrada pelo Professor Bill Dennison, 

Vice Presidente do Centro de Ciências Ambientais da Universidade de Maryland. Intitulada 
“O Boletim da Saúde Ambiental da Baía de Guanabara”, a apresentação fez uma introdução 
ao Centro de Ciências Ambientais da Universidade de Maryland (UMCES) e da Rede de 
Integração e Aplicação (IAN) e comentou a ampla experiência da instituição em promover a 
integração e aplicação de estudos teóricos, colocando-os em prática para criar soluções. A 
apresentação focou no Boletim de Saúde Ambiental que está sendo desenvolvido para a Baía 
de Guanabara e que irá permitir uma melhor comunicação para possibilitar mudanças. O 
Boletim de Saúde Ambiental avaliará a qualidade ambiental da região da Baía de Guanabara 
comunicando informações complexas de forma simples, concisa e transparente, baseando-se 
em dados reais e consequentemente engajando todos os setores envolvidos na Baía de 
Guanabara. 

 
O professor Dennison apresentou os resultados obtidos através de um pequeno 

workshop realizado no dia 25 de abril de 2016 no auditório da SEA/INEA, no qual, com as 
contribuições de alguns atores importantes da Baía de Guanabara, foram delimitadas 
preliminarmente as áreas a serem monitoradas na Baía de Guanabara e sua bacia hidrográfica. 
No desenvolvimento do Boletim, é importante a participação do público na escolha dos 
indicadores que deverão ser monitorados regularmente no acompanhamento do progresso do 
Plano de Recuperação da Baía de Guanabara. Dentre os indicadores, tanto para as águas 
marinhas da Baía quanto para as águas doces dos rios que nela desaguam, destacaram-se 
parâmetros físico-químicos, biológicos e sociais, tais como oxigênio dissolvido, nutrientes, 
nitratos, transparência da água, clorofila, bactérias, peixes, pH, turbidez, sólidos dissolvidos, 
mamíferos aquáticos, áreas de manguezal, contaminação de caranguejos e cavalos-marinhos.  

 
Também foi destacado que a forte base científica existente sobre a Baía de Guanabara 

possibilita um processo rigoroso e transparente para que todos possam acompanhar o 
progresso da recuperação da Baía de Guanabara. O professor também reiterou que tem-se 
uma oportunidade única de acelerar o processo de recuperação através da confecção regular 
de boletins de saúde ambiental, pois sua criação envolve a participação de vários experts e 
constrói consenso entre grupos diferentes. Em síntese, o processo de elaboração de boletins 
envolve primeiramente a identificação dos valores e ameaças para o ecossistema analisado, 
seguido da escolha dos indicadores a serem reportados e dos limites e padrões a serem 
atendidos. Após essas determinações, há o cálculo das notas e pontuações para cada região a 
ser reportada, e então o boletim está pronto para comunicar os resultados, sendo uma 
importante ferramenta para todos monitorarem o progresso da revitalização ambiental. O 
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boletim também é uma forte ferramenta para a identificação das áreas ambientais que mais 
precisam de atenção e cuidados. Exemplos de boletins de saúde ambiental realizados pela 
UMCES para outras baías e corpos hídricos do mundo foram ilustrados, com destaque para 
os boletins da Baía de Chesapeake, nos EUA; a Bacia do Rio Mississipi, nos EUA; da 
enseada de Long Island, nos EUA; do Golfo do México e até da Grande Barreira de Corais, 
na Austrália. 

 
A terceira apresentação intitulada “O Rio e a Guanabara”, ministrada por Dora 

Negreiros representante do Instituto Baía de Guanabara, focou nos dados históricos da Baía 
de Guanabara. A palestrante comentou um pouco da história da Baía de Guanabara e relatou 
que muitos dos problemas ambientais sofridos hoje pela Baía foram frutos de uma 
consciência ambiental inexistente no passado, que possibilitou a instalação de indústrias 
poluidoras no entorno da Baía, a ocorrência de acidentes ambientais, o fundeamento de 
navios, a presença de grandes estaleiros, a carência da gestão de resíduos sólidos e o 
desenvolvimento de uma rede de esgotos que não acompanhou os passos da crescente 
urbanização presenciada na região. 

 
 A palestrante convidada mencionou alguns projetos e programas realizados no 

passado que objetivaram a revitalização ambiental da Baía de Guanabara, com destaque aos 
programas de monitoramento da qualidade da água da extinta FEEMA, aos empréstimos 
junto ao Banco Interamericano e ao Banco Japonês de Cooperação Internacional (JBIC) para 
implementação do Programa de Despoluição da Baía de Guanabara (PDBG), e o mais recente 
Programa de Saneamento Ambiental dos Municípios do Entorno da Baía de Guanabara 
(PSAM). Com o extenso número de programas já realizados para a recuperação da baía, ela 
sugeriu que este atual Plano de Recuperação não seja apenas mais um plano, mas sim um 
novo passo para a plena e efetiva recuperação ambiental da Baía de Guanabara. 

 
No período vespertino, o workshop seguiu com a apresentação de Pedro Navalón, 

representante do consórcio Labaqua/Aqualogy, intitulada “Melhorias para o Monitoramento 
da Qualidade dos Corpos Hídricos”. O consórcio foi contratado para desenvolver e tornar 
mais eficiente o processo de monitoramento industrial e ambiental, e também para reforçar 
os laboratórios do INEA. Dentre algumas medidas pontuais, o consórcio está sendo 
responsável pela seleção de algumas atividades poluidoras tendo em vista o fortalecimento 
do monitoramento e das vistorias dessas atividades. Outras metas do contrato incluem o 
acompanhamento e ajuste do Programa de Autocontrole de Emissões Atmosféricas e 
Efluentes Líquidos (PROCON-Ar e PROCON-Água, respectivamente) e a avaliação crítica 
dos processos de licenciamento ambiental e propostas de melhoria. Para o meio natural, o 
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contrato prevê o controle tanto dos rios e do espelho d’água da Baía de Guanabara, através 
da coleta de amostras, monitoramento e reporte dos resultados com maior regularidade.  

 
Na mesma sessão, o Professor Bill Dennison da UMCES, retornou para fomentar uma 

discussão interativa com a audiência e explicar o que foi realizado no pequeno workshop 
precedente do dia 25 de abril de 2016, onde alguns atores estiveram presentes para iniciar o 
processo de elaboração do Boletim de Saúde Ambiental. O professor entregou ao público 
presente a Newsletter previamente elaborada contendo informações e resultados obtidos no 
workshop anterior além de exemplos de boletins consolidados já desenvolvidos para outros 
icônicos ecossistemas mundiais. Aberto para contribuições e sugestões, foi distribuída ao 
público uma pequena pesquisa para a coleta de informações adicionais a serem incorporadas 
no processo de elaboração do Boletim.  

 
A última apresentação foi ministrada pela socióloga Nair Palhano, componente da 

equipe da KCI Technologies, Inc., intitulada “Baía de Guanabara: Uma Abordagem 
Socioeconômica”. A palestrante destacou os aspectos socioeconômicos e ressaltou que o que 
chega ao espelho d’água da Baía de Guanabara é revelador da ausência da relação de 
pertencimento da população com os rios, e consequentemente com a Baía.  Ela também 
explicitou que a Baía de Guanabara é um campo de conflitos e que estes conflitos devem ser 
administrados de forma a dar visibilidade, participação e capacidade de intervenção para 
todos os sujeitos sociais envolvidos. A socióloga explorou o fato de que é necessário restaurar 
as relações de pertencimento criando condições básicas de saneamento, controlando o 
processo de ocupação irregular e tornando os rios da bacia hidrográfica parte da vida dos 
sujeitos sociais. A palestrante também ressaltou os usos impactantes da Baía e sua bacia 
hidrográfica, relacionados à indústria de óleo e gás, à indústria naval, aos portos e ao 
saneamento básico e também ressaltou os usos e setores impactados, tais como saúde pública, 
atividades pesqueiras, turismo e recreação. Objetivando adquirir contribuições do público a 
respeito de indicadores sociais e econômicos para serem incorporados ao Plano de 
Recuperação e ao Boletim de Saúde Ambiental da Baía de Guanabara, ela encerrou a 
apresentação reforçando que um dos grandes desafios para a revitalização da Baía é a 
comunicação, e que esse desafio deve ser superado para fornecer visibilidade e promover a 
articulação entre todos os atores e instâncias institucionais envolvidas na Baía de Guanabara. 

 
Antes do encerramento do Workshop de Consulta Pública, deu-se um debate onde os 

presentes na plateia puderam argumentar e dar sugestões e contribuições sobre o assunto 
tema da reunião.  

 

 



282 
 

5.3.3 COMENTÁRIOS E CONTRIBUIÇÕES DOS PARTICIPANTES  
 

Um dos objetivos do primeiro Workshop de Consulta Pública foi o de identificar 
indicadores de condições ambientais mais apropriados a serem medidos e monitorados para 
o acompanhamento do progresso da restauração da Baía de Guanabara. A grande maioria dos 
participantes contribuiu através da sugestão de indicadores. Dentre os mais sugeridos 
destacaram-se parâmetros biológicos e físico-químicos de qualidade das águas já 
consolidados e usados nas avaliações de corpos hídricos nacionais e mundiais, tais como 
Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Demanda Química de Oxigênio (DQO), 
concentração de metais pesados, sólidos totais dissolvidos, clorofila, turbidez, bactérias, 
vírus, nutrientes e outros. Entre as contribuições de indicadores também se destacaram o 
monitoramento da população de cavalos-marinhos, e de mamíferos aquáticos, como baleias 
e golfinhos. Essas sugestões condizem com a facilidade de obtenção de dados para esses 
indicadores, pois já existe extenso banco de dados e monitoramento desses indicadores por 
instituições envolvidas com a Baía de Guanabara. Por exemplo, o Instituto Estadual do 
Ambiente (INEA) já realiza o monitoramento regular de vários parâmetros físico-químicos e 
tem um contrato com o Consórcio Labaqua/Aqualogy para melhorar a metodologia do 
monitoramento de qualidade das águas empregada. Também a Universidade Santa Úrsula, 
de acordo com um representante presente, já estuda a presença de cavalos-marinhos e poderia 
prover informações para esse indicador. O próprio PSAM mantém uma plataforma digital 
com um Sistema de Informação Geográfica (SIG) no qual constam as áreas da bacia 
hidrográfica onde existem redes de coleta e/ ou tratamento de esgoto e informações sobre 
gestão de resíduos sólidos, que foram possibilidades de indicadores também exploradas. 
Além disso, a SEA assinou um contrato com a Prooceano, responsável por gerenciar os 
ecobarcos da Baía de Guanabara, dotando os barcos com GPS e possibilitando a observação 
em tempo real via website de suas rotas, posição e produtividade na coleta de lixo flutuante. 
 

Houve um forte consenso entre parte dos participantes que os indicadores biológicos 
e físico-químicos são de grande importância para o acompanhamento do progresso do Plano 
de Restauração previsto. Porém, a necessidade de inclusão de indicadores socioeconômicos 
foi também amplamente mencionada pelos presentes na consulta pública. Indicadores 
socioeconômicos possibilitam o acompanhamento de mudanças na desigualdade social que 
é intensamente observada na bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. Foi também notado 
que a desigualdade social aprofunda a exclusão social, reduz o sentimento de pertencimento 
por parte da população, e consequentemente intensifica a degradação ambiental. 
 

Dentre as sugestões e idéias para indicadores socioeconômicos destacaram-se: 
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• Transparência dos investimentos: gastos públicos em saneamento, educação, saúde e 

meio ambiente; 
• Retrato do processo de ocupação do território: investimentos em moradias, 

abastecimento de água, transporte, saúde e energia; 
• Mortalidade infantil e expectativa de vida, que são indicadores que evoluíram 

positivamente nos últimos anos no Brasil especialmente pelas campanhas de 
vacinação, extensão do abastecimento de água e atendimento às gestantes; 

• Ocorrência de favelas e ocupações irregulares: monitoramento da ocupação irregular 
e desordenada no território, pois a qualidade dos recursos hídricos está associada à 
ocupação dos solos. Foi mencionado que a cada dia novas ocupações irregulares se 
estabelecem sem tratamento de esgoto apropriado, sem fiscalização do município e 
estado e/ou em áreas alagáveis; 

• Coleta de lixo e resíduos sólidos: quantidade de resíduos sólidos coletados nas águas 
da baía e em cada fronteira delineada para a bacia hidrográfica, por iniciativas tais 
como as Ecobarreiras e Ecobarcos; 

• Atividade pesqueira: evolução da produção pesqueira ao longo do tempo com a 
melhora das condições de qualidade das águas; 

• Variação da taxa de violência ao longo do tempo;  
• Desflorestamento e reflorestamento: preservação de áreas existentes de Mata 

Atlântica e outros ecossistemas importantes para a manutenção da qualidade 
ambiental, tais como áreas de manguezais e zonas de amortecimento que retêm a 
poluição; 

• Expansão de programas de educação ambiental em todos os níveis: foram sugeridos 
programas que criem um ambiente de competição amistosa, e que fomente a idéia da 
contínua melhoria das condições ambientais nas áreas a serem monitoradas na bacia 
hidrográfica.  

 
Apesar de várias idéias para indicadores, chegou-se a conclusão que a tarefa de propor e 

construir indicadores no geral, principalmente para a socioeconomia, é complexa e 
desafiadora para o caso da Baía de Guanabara. Por exemplo, muitos dos dados disponíveis, 
tais como o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), não atendem às escalas territoriais 
consideradas para o Plano de Recuperação, que são as sub-bacias da bacia hidrográfica da 
Baía de Guanabara. O IDH possui uma base municipal que não atenderia as fronteiras 
geográficas que deveriam ser adotadas para se entender e monitorar a dinâmica 
socioeconômica da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara.  
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Dentre os outros tópicos mencionados no workshop relativos ao panorama do estado atual 

da Baía de Guanabara e que devem ser explorados pelo Plano de Recuperação, destacam-se: 
 

• O descontentamento com o saneamento básico oferecido atualmente na bacia e a 
desconfiança na capacidade das agências públicas atuais na manutenção e ampliação 
desse serviço público, o que leva à necessidade de uma estratégia nova e diferenciada 
para o efetivo saneamento da bacia hidrográfica. Foi mencionada a utilização de 
Parcerias Público-Privadas (PPPs) para a distribuição mais abrangente de serviços de 
coleta e tratamento de esgotos, que está sendo discutida pela Câmara Metropolitana;  

• O questionamento e a polêmica sobre a implantação da barragem de Guapi-Açu para 
o abastecimento de água em alguns municípios da região oeste da bacia em 
detrimento das áreas atualmente beneficiadas pelo curso do rio; 

• As condições de precariedade das estações de tratamento de esgoto (ETEs) existentes 
na bacia, causadas por serviços de manutenção insuficientes e a subutilização da 
capacidade de tratamento que prejudica a viabilidade futura do maquinário; 

• A implementação de tecnologias de tratamento de esgoto melhores e mais eficientes 
na bacia, incluindo métodos alternativos como biodigestores entre outros processos 
que necessitam de menores investimentos para implantação e manutenção; 

• Maior integração entre os quinze (15) municípios da bacia e maior representação das 
prefeituras municipais no processo de restauração; 

• Maior presença e transparência por parte da CEDAE no presente processo de criação 
do Plano de Recuperação; 

• Maior transparência no compartilhamento de informações existentes, e maior 
facilidade de acesso aos dados fiscais e ambientais relativos à recuperação da Baía de 
Guanabara. 
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8. ANEXOS 

ANEXO 1: CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS (RESOLUÇÃO CONAMA 

357/2005) 
Tabela A1 - Classificação dos corpos hídricos 

 Águas doces Águas salobras Águas salinas 
Classe 
especial 

- Abastecimento para 
consumo humano, com 
desinfecção 
- Preservação dos ambientes 
aquáticos em unidades de 
conservação de proteção 
integral 
- Preservação do equilíbrio 
natural das comunidades 
aquáticas 

- Preservação dos ambientes 
aquáticos em unidades de 
conservação de proteção 
integral 
- Preservação do equilíbrio 
natural das comunidades 
aquáticas  

- Preservação dos ambientes 
aquáticos em unidades de 
conservação de proteção 
integral 
- Preservação do equilíbrio 
natural das comunidades 
aquáticas 

Classe 1 - Abastecimento para 
consumo humano, após 
tratamento simplificado  
- Proteção das comunidades 
aquáticas 
- Recreação de contato 
primário conforme 
Resolução CONAMA 
274/2000 
- Irrigação de hortaliças que 
são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvam 
rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção 
de película 
- Proteção das comunidades 
aquátiicas em Terras 
Indígenas 

- Recreação de contato 
primário conforme Resolução 
CONAMA 274/2000 
- Proteção das comunidades 
aquáticas 
- Aquicultura e atividade de 
pesca  
- Abastecimento para 
consumo humano após 
tratamento convencional ou 
avançado 
- Irrigação de hortaliças que 
são consumidas cruas e de 
frutas que se desenvolvam 
rentes ao solo e que sejam 
ingeridas cruas sem remoção 
de película, e a irrigação de 
parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato 
direto 
 

- Recreação de contato 
primário conforme Resolução 
CONAMA 274/2000 
- Proteção das comunidades 
aquáticas 
- Aquicultura e atividade de 
pesca 

Classe 2 - Abastecimento para 
consumo humano após 
tratamento convencional 
- Proteção das comunidades 
aquáticas 
- Recreação de contato 
primário conforme 
Resolução CONAMA 
274/2000 

- Pesca amadora 
- Recreação de contato 
secundário 

- Pesca amadora 
- Recreação de contato 
secundário 
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- Irrigação de hortaliças, 
plantas frutíferas e de 
parques, jardins, campos de 
esporte e lazer, com os quais 
o público possa vir a ter 
contato direto 
- Aquicultura e atividade de 
pesca 

Classe 3 - Abastecimento para 
consumo humano após 
tratamento convencional ou 
avançado 
- Irrigação de culturas 
arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras 
- Pesca amadora 
- Recreação de contato 
secundário  
- Dessedentação de animais 

- Navegação 
- Harmonia Paisagística 

- Navegação 
- Harmonia Paisagística 

Classe 4 - Navegação 
- Harmonia Paisagística 

- - 
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ANEXO 2: PADRÕES DE QUALIDADE DAS ÁGUAS/PARÂMETROS ORGÂNICOS E INORGÂNICOS DE ACORDO COM A CLASSIFICAÇÃO DOS CORPOS HÍDRICOS (RESOLUÇÃO 

CONAMA 357/2005) 
 
* Para coliformes, esses valores não são os mesmo usados para águas destinadas ao uso reacreaconal de contato primário. Nesse caso deve-se basear 
na Resolução CONAMA 274/2000.  

Tabela B1 -  Padrões de Qualidade das Águas/Parâmetros Orgânicos e Inorgânicos de acordo com a Classificação dos Corpos 
Parâmetro Unidade Águas doces Águas salobras Águas salinas 

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 1 Classe 2 Classe 3 
Coliformes termotolerantes 
* NMP/100mL 200 1000 1000b / 2500c /4000  43d / 200e / 1000 2500 4000 43d / 1000 2500 4000 

DBO5 20 °C  mg/L O2 <3 <5 <10        
OD mg/L O2 >6 >5 >4 >2 >5 >4 >3 >6 >5 >4 
Turbidez NTU 40 100 100        
Cor Pt/L natural 75 75        

pH  6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 6,0 – 9,0 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 5,0 – 9,0 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5 
Clorofila α μg/L 10 30 60        
Cianobacteria células/mL 20000 50000 50000b / 100000        
SDT mg/L 500 500 500        
Carbono orgânico total mg/L     <3 <5 <10 <3 <5 <10 
Alumínio dissolvido mg/L 0,1 0,1 0.2  0,1 0,1  1,5 1,5  
Arsênio total μg/L 0,14a / 10 0,14a / 10 33  0,14a / 10 69  0,14a / 10 69  
Cádmio total mg/L 0,001 0,001 0,01  0,005 0,04  0,005 0,04  
Chumbo total mg/L 0,01 0,01 0,033  0,01 0,21  0,01 0,21  
Cloro residual total mg/L 0,01 0,01   0,01 0,019  0,01 0,019  
Cromo total  mg/L 0,05 0,05 0,05  0,05 1,1  0,05 1,1  
Fósforo (Habitat Lêntico) mg/L 0,02 0,03 0,05  

0,124 0,186  0,062 0,093  Fósforo  (Intermediário)  mg/L 0,025 0,05 0,075  
Fósforo (Habitat Lótico)  mg/L 0,1 0,1 0,15  
Mercúrio total  mg/L 0,0002 0,0002 0,002  0,0002 0,0018  0,0002 0,0018  
Nitrato mg/L 10 10 10  0,4 0,7  0,4 0,7  
Nitrito mg/L 1 1 1  0,07 0,2  0,07 0,2  
Aldrin + Dieldrin μg/L 0,005 0,005 0,03  0,0019 0,03  0,0019 0,03  
Benzeno mg/L 0,005 0,005 0,005  0,051a / 0,7 0,051a / 0,7  0,051a / 0,7 0,051a / 0,7  
Benzo(a)antraceno μg/L 0,018a / 0,05 0,018a / 0,05   0,018a 0,018a  0,018a 0,018a  
Benzo(a)pireno μg/L 0,018a / 0,05 0,018a / 0,05 0.7  0,018a 0,018a  0,018a 0,018a  
DDT  μg/L 0,002 0,002 1  0,001 0,13  0,001 0,13  
1,2-Dicloroetano mg/L 0,01 0,01 0,01  0,037a 0,037a  0,037a 0,037a  
1,1-Dicloroeteno mg/L 0,003 0,003 30  0,003a 0,003a  0,003a 0,003a  
Endrin μg/L 0,004 0,004 0,2  0,004 0,037  0,004 0,037  
Etilbenzeno μg/L 90,0 90,0   25   25 25  
Glifosato μg/L 65 65 280        
PCBs  μg/L 0,000064a / 0,001 0,000064a / 0,001 0,001  0,03 0,03  0,000064a / 0,03 0,000064a / 0,03  
Fenóis total  mg/L 0,003 0,003 0,01 1 0,003 0,003  0,06 0.06  
Tolueno μg/L 2,0 2,0   215 215  215 215  
Xileno μg/L 300 300         
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a. Não deve exceder esse valor onde há pescados ou outros organismos de consumo intensivo 
b. Não deve exceder esse valor quando a água é usada para dessedentação animal  
c. Não deve exceder esse valor  se o corpo hídrico é usado para atividades recreacionais de contato secundário 
d. A media geométrica não pode exceeder esse valor se a água é usada para o cultivo de bivalves para consumo humano 
e. Não deve exceder esse valor  quando a água é usada para irrigação de vegetais e frutas 
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ANEXO 3: CRITÉRIO DE QUALIDADE DAS ÁGUAS PARA USO RECREACIONAL (RESOLUÇÃO CONAMA 

274/2000) 

 

 A. O padrão de enterococos só aplicado para águas marinhas. 
 

Existem outras circunstâncias nas quais a água é considerada imprópria para usos recreacionais: 

- Quando a incidência de doenças de veiculação hídrica é anormal ou elevada nas regiões e 
se estabelecido pelas autoridades sanitárias; 

- Quando tem a presença de algas ou outros microorganismos até que seja provado que não 
há ameaças;  

- Quando há resíduos sólidos e líquidos, incluindo esgotos, óleos, graxas e outras 
substâncias que podem representar risco à saúde humana; 

- Para águas doces, a água pode ser considerada imprópria quando o pH não se encaixa 
dentro da faixa de 6,0 a 9,0 (Resolução CONAMA 274/00).  

Tabela C1 - Resolução CONAMA 274/00 – Critério para uso recreacional 

Classificação 
CF 

(termotolerantes) 
NMP/100mL 

E. Coli         
NMP/100mL 

EnterococosA 
NMP/100mL 

Própria 

Excelente Máximo de 250 em 
80% ou mais tempo 

Máximo de 200 em 
80%  ou mais tempo 

Máximo de 25 em 
80%  ou mais tempo 

Muito boa Máximo de 500 em 
80% ou mais tempo 

Máximo de 400 em 
80%  ou mais tempo 

Máximo de 50 em 
80%  ou mais tempo 

Satisfatória Máximo de 1000 em 
80% ou mais tempo 

Máximo de 800 em 
80%  ou mais tempo 

Máximo de 100 em 
80%  ou mais tempo 

Imprópria 

Maior que 2500 na 
última amostragem 

Maior que 2000  na 
última amostragem 

Maior que 400  na 
última amostragem 

Superior a 1000 em 
mais de 20% do 
tempo 

Superior to 800  em 
mais de 20% do 
tempo 

Superior a 100  em 
mais de 20% do 
tempo 
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ANEXO 4: O ÍNDICE DE QUALIDADE DAS ÁGUAS DA NATIONAL SCIENCE 

FOUNDATION (IQANSF) 
 
Índices de qualidade das águas são ferramentas usadas para determinar as 

condições de qualidade da água através de medidas unitárias reprodutíveis que justificam 
as mudanças dos parâmetros principais de qualidade das águas. Um índice pode sintetizar 
diversos características da qualidade das águas em um único valor que pode ser 
facilmente interpretado pelo público e tomadores de decisões para entenderem as 
condições de qualidade ambiental do corpo hídrico. O uso de índices para investigar a 
qualidade das águas é importante porque facilita a comunicação com o público e 
consolida vários parâmetros em um único valor. Porém, é importante ressaltar que a 
combinação de unidades de diferentes medidas em um único valor resultada em perda de 
informaçãos sobre cada variável e sobre suas interações. Portanto, os índices provêm um 
avaliação integrada ao invés de uma avaliação detalhada sobre a qualidade da água 
específica do corpos hídrico a ser avaliado (SACHETTO, 2012). 

 
Como indicado por Altansukh e Dava (2011), um programa de monitoramento de 

longo prazo envolvendo uma grande área gera considerável quantidade de dados que 
precisam ser sintetizados para apresentarem de forma mais abrangente, significante e 
compreensível o estado atual e as tendências na qualidade da água da região analisada. 
Portanto, um índice de qualidade de água é necessário para tornar a análise viável 
(SACHETTO, 2012). 

 
De acordo com Toledo e Nicolella (2002), o Índice de Qualidade das Águas (IQA) 

criado pela National Science Foundation em 1970 com participação de especialistas e 
pesquisadores americanos é o método mais empregado em diversos países da Europa, nos 
Estados Unidos e no Brasil (SACHETTO, 2012). O IQANSF é um método de padronização 
para facilitar a comparação da qualidade das águas de diversos corpos hídricos. O IQA 
consolida em um único valos os resultados brutos de nove parâmetros, que são oxigênio 
dissolvido (OD), demanda bioquímica de oxigênio (DBO), coliformes termotolerantes, 
fósforo total, nitratos, pH, turbidez, sólidos totais dissolvidos e a temperatura ar/água 
(TYAGI et al., 2013; INEA-DIGAT/GEAG, 2015). 

 
É importante observar que os parâmetros usados na determinação do IQANSF 

refletem a contaminação de corpos hídricos pela presença de esgotos e que esse índice foi 
desenvolvido para avaliar a adequação da água para abastecimento. 
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O IQANSF se baseia no cálculo de médias ponderadas que levam em consideração 
os resultados brutos e os pesos específicos determinados para cada um dos nove 
parâmetros. Os pesos específicos para cada parâmetro estão mostrados na Tabela A1.  
 

 
Tabela D1.  Parâmetros para o cálculo do 

IQANSF e seus respectivos pesos. 
Parâmetro Peso 

OD 0,17 
DBO 0,11 
Coliformes termotolerantes 0,16 
pH 0,11 
Temperatura 0,10 
Fósforo total 0,10 
Nitratos 0,10 
Turbidez 0,08 
Sólidos totais dissolvidos 0,07 

 
 
Os dados de qualidade da água são anotados e transferidos para uma gráfico de 

curvas de ponderação, onde os valores numéricos Q, que variam de 0 a 100, são obtidos 
para cada parâmetro. As curvas para cada parâmetro estão na Figura D1. 
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Figura D1. Curvas para obter os valores Q para cada um dos nove parâmetros levados em consideração 

no Índice de Qualidade das Águas da National Science Foundation.  
 
Após a obtenção dos valores Q para cada parâmetro através das curvas na Figura 

A1 e conhecendo os pesos para cada um dos parâmetros, é possível obter o IQANSF 
(TYAGI et al., 2013). A expressão matemática para o IQANSF é dada por, 

IQA =  �QiWi

n

i=1

 

Onde, 
Qi é o sub-índice obtido através das curvas na Figura A1 para cada parâmetro;  
Wi é o peso associado com cada parâmetro de qualidade da água levado em consideração 
pelo IQANSF, que se encontram na Tabela A1; 
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n é o número de parâmetros, que é nove.  
Para o método da IQANSF a classificação da qualidade da água é definida de acordo com 
a Tabela D2 abaixo. 

 
Tabela D2. Classificação da qualidade das águas de acordo com o 

Índice de Qualidade das Águas da National Science Foundation 
Índice de Qualidade das Águas da National Science Foundation 

(IQANSF) 
Valor IQA Classificação da qualidade da água 

91-100 Excelente 
71-90 Boa 
51-70 Média 
26-50 Ruim 
0-25 Muito ruim 
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ANEXO 5: MOBILIDADE (TRANSPORTES) 
 
É importante ressaltar que cada setor apontado neste item foi pensado levando em 

consideração o Espelho D’água da Baía de Guanabara. 
 
Meios Rodoviários 

 
As principais rodoviais da área de estudo da Baía de Guanabara são as rodovias 

de múltiplas faixas BR-101, BR-116 e RJ-104 e as rodovias de pista simples BR-493, RJ-
116 e a RJ-122. Os principais acessos viários a Itaboraí são a BR-101, que vem de São 
Gonçalo, a leste, e segue para Tanguá, a oeste, a RJ-104, que vem de São Gonçalo e 
Niterói e a BR-493, que vem de Magé e Guapimirim, a leste. Essas três rodovias se 
encontram no importante entroncamento de Manilha. Levando em consideração o espelho 
d’água da Baía de Guanabara, a única via que cruza o mesmo é a Ponte Rio – Niterói. 
 

• Ponte Rio – Niterói 
A Ponte Rio – Niterói é a principal ligação entre as cidades do Rio de Janeiro, 

Niterói e interior do Estado, sobretudo com a região dos Lagos e litoral norte Fluminense. 
O nome efetivo da construção é Ponte Presidente Costa e Silva e está em operação desde 
5 de março de 1974. Desde 1° de junho de 2015, o trecho é administrado pelo Grupo 
EcoRodovias, sob o edital de concessão N° 01/2015 - Concessão da rodovia federal BR-
101/RJ, trecho Acesso à Ponte Presidente Costa e Silva (Niterói) - Entr. RJ-071 (Linha 
Vermelha). A partir disto, cabe à empresa a exploração e manutenção do sistema 
rodoviário de 13,2 km de extensão e 10 quilômetros de acessos, além da prestação de 
serviço aos mais de 150 mil veículos recebidos na Ecoponte diariamente. A ponte Rio – 
Niterói possui o maior vão em viga reta contínua do mundo: o vão central de 300 metros 
de comprimento e 72 metros de altura.  
 
Meios Aeroviários 
 

• Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim26 
A história do Aeroporto do Galeão começa em 1924 quando foi construída a 

Escola de Aviação Naval na Ponta do Galeão (será retomada mais a frente neste 
documento). Os vôos internacionais que vinham para o Rio de Janeiro eram feitos por 
hidroaviões que pousavam na Baía da Guanabara e atracavam na Praça XV. Quando 
foram substituídos por aviões de pouso terrestre, estes passaram a operar no Galeão, que 
passou a ter também um aeroporto internacional. Em fevereiro de 1952, foi inaugurada a 
estação de passageiros. No final da década de 60 o número de passageiros em circulação 
exigia a construção de um outro terminal de passageiros, maior e mais moderno. Foi então 
elaborado o projeto do maior e mais moderno aeroporto brasileiro: quatro terminais em 
forma de semi-círculo dando o formato de um "8" ao aeroporto; duas pistas para aviões 
de grande porte, sendo uma com dimensões de 47m x 3180m (já existente) e outra com 

26 Fonte: http://www.riogaleao.com/ Acesso em 04/05/2016 
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45m x 4000m; nova e moderna torre de controle; terminal de cargas. Em 20 de janeiro de 
1977 foi inaugurado o Terminal de Passageiros n.º 1, projetado para atender a um 
movimento de 6 milhões de passageiros/ano. Dois anos depois ele atingiu esse numero. 
Foi então planejada uma ampliação, que aumentou a capacidade do terminal para sete 
milhões de passageiros ao ano, e coincidiu com o início das obras do Terminal de 
Passageiros n.º 2 que foi inaugurado em julho de 1999, com capacidade para 8 milhões 
de passageiros/ano. Também em 1999 foi escolhido e oficializado o nome "Galeão – 
Antonio Carlos Jobim" para homenagear o compositor que cantava o Rio de Janeiro e 
suas belezas. 
 

• Aeroporto Santos Dumont27 
A história do Aeroporto Santos Dumont também remonta ao período em que, no 

Rio de Janeiro, o transporte comercial começa a empregar hidroaviões, utilizando o 
atracadouro da Ponta do Calabouço. Com a aviação de pouso e decolagem terrestre ainda 
insipiente, aproveitava o Campo de Manguinhos, enquanto os aparelhos militares da 
Aeronáutica e Marinha usavam, respectivamente, o chamado Campo dos Afonsos e o do 
Galeão.  

 
Na condição de Distrito Federal, o Rio de Janeiro demandava um aeroporto 

condizente com suas necessidades. Duas áreas encontravam-se na mira: a do Calabouço, 
onde atracavam os hidroaviões de rotas nacionais e internacionais, e a de Manguinhos 
que recebia as aeronaves de pouso e decolagem. Foi escolhida a área do Colabouço e em 
1934 as obras começaram, em terreno cedido pela Prefeitura do Distrito Federal ao 
Ministério da Viação e Obras Públicas.  

 
A primeira parte dos trabalhos constituiu-se basicamente da ampliação do aterro 

em mais 370 mil metros quadrados. O projeto exigiu a construção de uma muralha de 
contenção e o lançamento de mais de 2,7 milhões de metros cúbicos de areia na área 
conquistada ao mar. O serviço dos hidroaviões não foi interrompido e a área de 
terraplanagem já realizada (400 metros) permitia o pouso de pequenas aeronaves. Mais 
tarde, em 1936, quando alcançou 700 metros, foi aberto para aparelhos de maior porte, o 
primeiro aeroporto civil do país era finalmente inaugurado. 

 
O Santos Dumont é localizado na área central do Rio de Janeiro, e durante a 

década 90 operou com rotas para vários destinos do Brasil, passando a receber um número 
de passageiros além de sua capacidade. Por isso, no final de 2004, o Santos-Dumont 
retornou à sua condição original e passou a operar apenas vôos provenientes ou com 
destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, além de aviação regional. O antigo 
prédio do aeroporto, que hoje é utilizado como terminal de desembarque é tombado pelo 
Instituto Estadual de Patrimônio Cultural (INEPAC). Em 2007 um novo terminal de 
embarque foi inaugurado. A sala de embarque deste novo terminal moderno proporciona 
visão total da Baía de Guanabara, Pão de Açúcar e da Ponte Rio-Niterói. 

27 Fonte: http://www.ancab.com.br/ Acesso em 04/05/2016 

 

                                                                    

http://www.ancab.com.br/


308 
 

 
• Aeroportos Militares28 

Na área do espelho d’água da Baía de Guanabara consta apenas um aeroporto 
militar: a Base Aérea do Galeão, situada na Ponta do Galeão, na Ilha do Governador. 
A Base Aérea do Galeão localiza-se na Ponta do Galeão, Ilha do Governador, Rio de 
Janeio. Foi criada pelo Decreto-Lei nº 3302 de 22 de maio de 1941. Sua origem remonta 
a 10 de maio de 1923, quando o Governo Federal desapropriou diversos terrenos para a 
construção do Centro de Aviação Naval do Rio de Janeiro. Tornou-se Base de Avião 
Naval por um período, mas foi extinta com a criação do Ministério da Aeronáutica em 
1941, e a Escola de Especialistas de Aeronáutica passou a funcionar no local. A partir do 
Decreto-Lei nº 3302, as Forças Áreas Nacionais tornaram-se a Força Aérea Brasileira 
(FAB) e a Base de Aviação Naval do Rio de Janeiro passou a ser chamada como Base 
Aérea do Galeão, com sede no Centro de Aviação Naval. 
 

A Base Aérea do Galeão contém cinco esquadrões da aeronáutica: 
- 1º Esquadrão do 1º Grupo de Transporte (Esquadrão Gordo) 
- 1º Esquadrão do 2º Grupo de Transporte (Esquadrão Condor) 
- 2º Esquadrão do 2º Grupo de Transporte (Esquadrão Corsário) 
- 3º Esquadrão de Transporte Aéreo (Esquadrão Pioneiro) 
- Batalhão de Infantaria do Galeão (Binfae GL) 
 
Meios Hidroviários 

 
Os meios hidroviários com atuação no Estado do Rio de Janeiro são administrados 

pela CCR Barcas. A frota possui 24 embarcações, nove barcas tradicionais e 15 
catamarãs. As embarcações transportam 110 mil pessoas diariamente, nas seis linhas 
oferecidas pela empresa: Praça XV, Praça Araribóia, Cocotá, Paquetá e Charitas.  
 

• Estação Hidroviária Praça XV 
Construída entre os anos de 1904 e 1912, a estação aquaviária na Praça XV 

encontra-se na região central do município do Rio de Janeiro. Nas três edificações 
originais funcionam hoje a estação de passageiros, o Centro de Controle Operacional da 
concessionária, escritórios administrativos da empresa, bem como lojas e áreas de 
serviços auxiliares. Da estação saem Barcas, lanchas com alta capacidade e catamarãs, 
para Niterói, Paquetá e Ilha do Governador. 
 

• Estação Hidroviária Arariboia 
A Estação Praça Arariboia localiza-se na região de interesse turístico da cidade de 

Niterói denominada "Caminho Niemeyer", e encontra-se em reforma no momento. Já 
opera com o primeiro salão de embarque totalmente refrigerado e com o dobro da 
capacidade do antigo. Com o segundo salão de embarque, previsto para ser inaugurado 

28 Fonte: http://www.bagl.aer.mil.br/ Acesso 05/05/2016. 
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em 2014, a capacidade de abrigar passageiros será elevada para 8 mil passageiros, 
proporcionando mais conforto aos usuários da linha Praça XV-Praça Arariboia-Praça XV. 
 

• Estação Hidroviária de Charitas 
Inaugurada no dia 23 de novembro de 2004, com projeto elaborado pelo arquiteto 

Oscar Niemeyer, a Estação Hidroviária de Charitas localiza-se em Niterói (RJ). O espaço 
abriga lojas de conveniência e um restaurante, e faz parte do Caminho Niemeyer, atração 
turística do município. No local atracam os catamarãs que fazem a linha entre Niterói 
(bairro Charitas) e a estação da Praça XV, no Rio de Janeiro, atendendo cerca de 5 mil 
usuários por dia. 
 

• Estação Hidroviária Paquetá 
Estação Paquetá está localizada na Praça Pintor Pedro Bruno, na Ilha de Paquetá, 

bairro do Rio de Janeiro. Foi inaugurada em 1881, atendendo aos moradores e visitantes 
da ilha, e foi responsável pela intensificação do desenvolvimento econômico local. As 
barcas saem diariamente da Estação Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, para Paquetá, 
onde a travessia leva em torno de 70 minutos, com vista para toda a Baía de Guanabara. 
 

• Estação Hidroviária Cocotá 
A Estação do Cocotá foi inaugurada em 2006, em substituição à antiga estação da 

Ribeira, na região central da Ilha do Governador, ficando a cerca de 10km do Aeroporto 
Tom Jobim (Galeão). Sua localização facilita o acesso dos usuários, que encontram 
próximo a estação outros serviços, como dois estacionamentos e terminal rodoviário. A 
região é cercada de colônia de pescadores e preserva o clima bucólico de cidades do 
interior. A Estação faz a linha Praça XV-Cocotá-Praça XV. Oferece, também, o serviço 
seletivo de catamarãs, que fazem o trajeto em 25 minutos.  
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ANEXO 6: INFORMAÇÕES DEMOGRÁFICAS E INDICADORES SOCIAIS  
 

Tabela E1 - Densidade Demográfica e área total dos municípios da área de estudo, em 
2010. 

Município 
Área total 

(km²) 
Densidade demográfica 

(Habitante por km²) 

Belford Roxo 77,8 6.031,38 

Cachoeiras de Macacu 953,8 56,9 

Duque de Caxias 467,6 1.828,51 

Guapimirim 360,8 142,7 

Itaboraí 430,4 506,56 

Magé 388,5 585,13 

Mesquita 39,1 4.310,48 

Nilópolis 19,4 8.117,62 

Niterói 133,9 3.640,80 

Nova Iguaçu 521,2 1.527,60 

Petrópolis 795,8 371,85 

Rio Bonito 456,5 121,7 

Rio de Janeiro 1.200,30 5.265,81 

São Gonçalo 247,7 4.035,90 

São João de Meriti 35,2 13.024,56 

Tanguá 145,5 211,21 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010 

 
 

Tabela E2 - Taxa de Crescimento Populacional Anual (em %) 

Município 1991/2000 2000/2010 

Belford Roxo - 0,77 

Cachoeiras de Macacu 2,12 1,12 
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Duque de Caxias 1,67 0,98 

Guapimirim - 3,10 

Itaboraí 1,58 1,52 

Magé 0,79 1,00 

Mesquita - - 

Nilópolis -0,31 0,24 

Niterói 0,58 0,60 

Nova Iguaçu -3,74 -1,44 

Petrópolis 1,28 0,32 

Rio Bonito 1,07 1,12 

Rio de Janeiro 0,74 0,76 

São Gonçalo 1,49 1,16 

São João de Meriti 0,60 0,20 

Tanguá - 1,66 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010 

 
 

Tabela E3 - População Total e Situação Domiciliar Urbana x Rural da área de estudo nos anos de 1991, 2000 e 2010 

Município 
Total Urbana Rural 

1991 2000 2010 1991 2000 2010 1991 2000 2010 

Belford Roxo - 434.474 469.332 - 434.474 469.332 - - - 

Cachoeiras de Macacu 40.208 48.543 54.273 32.036 41.117 46.944 8.172 7.426 7.329 

Duque de Caxias 667.821 775.456 855.048 664.145 772.327 852.138 3.676 3.129 2.910 

Guapimirim - 37.952 51.483 - 25.593 49.746 - 12.359 1.737 

Itaboraí 162.742 187.479 218.008 147.249 177.260 215.412 15.493 10.219 2.596 

Magé 191.734 205.830 227.322 172.255 193.851 215.236 19.479 11.979 12.086 

Mesquita - - 168.376 - - 168.376 - - - 
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Nilópolis 158.092 153.712 157.425 158.092 153.712 157.425 - - - 

Niterói 436.155 459.451 487.562 436.155 459.451 487.562 - - - 

Nova Iguaçu 1.297.704 920.599 796.257 1.294.352 920.599 787.563 3.352 - 8.694 

Petrópolis 255.468 286.537 295.917 249.080 270.671 281.286 6.388 15.866 14.631 

Rio Bonito 45.161 49.691 55.551 27.165 32.450 41.259 17.996 17.241 14.292 

Rio de Janeiro 5.480.768 5.857.904 6.320.446 5.480.768 5.857.904 6.320.446 - - - 

São Gonçalo 779.832 891.119 999.728 779.832 891.119 998.999 - - 729 

São João de Meriti 425.772 449.476 458.673 425.772 449.476 458.673 - - - 

Tanguá - 26.057 30.732 - 22.448 27.428 - 3.609 3.304 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010. 

 
 

Tabela E4 - Taxa de urbanização (em %) 

Município 1991 2000 2010 

Belford Roxo - 100,00 100,00 

Cachoeiras de Macacu 79,68 84,70 86,50 

Duque de Caxias 99,45 99,60 99,66 

Guapimirim - 67,44 96,63 

Itaboraí 90,48 94,55 98,81 

Magé 89,84 94,18 94,68 

Mesquita - - 100,00 

Nilópolis 100,00 100,00 100,00 

Niterói 100,00 100,00 100,00 

Nova Iguaçu 99,74 100,00 98,91 

Petrópolis 97,50 94,46 95,06 

Rio Bonito 60,15 65,30 74,27 
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Rio de Janeiro 100,00 100,00 100,00 

São Gonçalo 100,00 100,00 99,93 

São João de Meriti 100,00 100,00 100,00 

Tanguá - 86,15 89,25 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010 

 
 

Tabela E5 - População Total, Urbana e Rural, Taxa de Urbanização e Taxa de Crescimento 
Populacional, 2010. 

Município Total Urbana Rural 

Dens. 
Demogr. 
(Hab. por 

km²) 

Tx de 
Urb. 

Tx de 
Cres 
Pop. 

Duque de Caxias 855.048 852.138 2.910 1.828,51 99,66 0,98 

Guapimirim 51.483 49.746 1.737 142,7 96,63 3,10 

Itaboraí 218.008 215.412 2.596 506,56 98,81 1,52 

Magé 227.322 215.236 12.086 585,13 94,68 1,00 

Niterói 487.562 487.562 - 3.640,80 100 0,60 

Rio de Janeiro 6.320.446 6.320.446 - 5.265,81 100 0,76 

São Gonçalo 999.728 998.999 729 4.035,90 100 1,16 

Fonte: Censo Demográfico - IBGE, 2010 

 
 
Indicadores sociais  
 

1) Sobre Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM29 
Um referencial estatístico de extrema relevância para a análise da dinâmica de 

crescimento e desenvolvimento dos municípios, e que está sendo usado para a área de 
estudo, é o Índice de Desenvolvimento Humano – IDH, criado pelo Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento - PNUD. “Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é 
uma medida resumida do progresso em longo prazo em três dimensões básicas do 
desenvolvimento humano: renda, educação e saúde. O objetivo da criação do Índice de 
Desenvolvimento Humano foi o de oferecer um contraponto a outro indicador muito 
utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão 

29 Fonte: http://www.pnud.org.br/IDH/IDH.aspx?indiceAccordion=0&li=li_IDH Acesso em 08/05/2016 
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econômica do desenvolvimento. Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração do 
economista indiano Amartya Sen, ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o 
IDH pretende ser uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano”. 
 

Para melhor observar os dados municipais utiliza-se o Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal – IDHM. O IDHM ajusta o IDH para a realidade dos municípios e 
reflete as especificidades e desafios regionais no alcance do desenvolvimento humano no 
Brasil. De acordo com PNUD, o “O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM) é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento 
humano: longevidade, educação e renda. O IDHM brasileiro segue as mesmas três 
dimensões do IDH Global - longevidade, educação e renda, mas vai além: adequa a 
metodologia global ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. 
Embora meçam os mesmos fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são 
mais adequados para avaliar o desenvolvimento dos municípios brasileiros. Assim, o 
IDHM - incluindo seus três componentes, IDHM Longevidade, IDHM Educação e IDHM 
Renda - conta um pouco da história dos municípios em três importantes dimensões do 
desenvolvimento humano durantes duas décadas da história brasileira ”.  
 

O IDHM varia de zero a um, de forma, que quanto mais próximo de 1,000 é 
considerado como mais adequado. As faixas consideradas são: MUITO BAIXO 0,000 - 
0,499, BAIXO 0,500 - 0,599,  MÉDIO 0,600 - 0,699, ALTO 0,700 - 0,799, MUITO 
ALTO 0,800 - 1,000.  

Tabela E6- Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, 2013 

Município 
IDHM 
(2010) 

IDHM 
Renda (2010) 

IDHM 
Longevidade 

(2010) 

IDHM 
Educação 

(2010) 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

Duque de Caxias 0,711 0,692 0,833 0,624 

Guapimirim 0,698 0,692 0,812 0,604 

Itaboraí 0,693 0,690 0,813 0,593 

Magé 0,709 0,685 0,832 0,626 

Niterói 0,837 0,887 0,854 0,773 

Rio de Janeiro 0,799 0,840 0,845 0,719 

São Gonçalo 0,739 0,711 0,833 0,681 
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Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 

 

Tabela E7 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM, 2013 

Município 
IDHM 
(2010) 

IDHM 
Renda (2010) 

IDHM 
Longevidade 

(2010) 

IDHM 
Educação 

(2010) 

Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 

Duque de Caxias 0,711 0,692 0,833 0,624 

Guapimirim 0,698 0,692 0,812 0,604 

Itaboraí 0,693 0,690 0,813 0,593 

Magé 0,709 0,685 0,832 0,626 

Niterói 0,837 0,887 0,854 0,773 

Rio de Janeiro 0,799 0,840 0,845 0,719 

São Gonçalo 0,739 0,711 0,833 0,681 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, 2013 

 

Tabela E8 - Posição por município e IDHM em 2010 

Posição º em 
relação ao 

Brasil 

Posição º em 
relação ao 

Estado 
Município 

7 º 1º Niterói  

45 º 2º Rio de Janeiro  

795 º 14 º São Gonçalo  

1574 º 49 º Duque de Caxias  

1638 º 51 º Magé  

1969 º 59 º Guapimirim  

2105 º 62 º Itaboraí  

Fonte: PNUD, 2013. Elaboração própria. 

 
 

2) Sobre o  Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM)30 
 

30 Fonte: http://www.firjan.com.br/ifdm/ Acesso em 08/05/2016 

 

                                                                    

http://www.firjan.com.br/ifdm/
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Outro indicador de grande importância para se analisar o desenvolvimento 
municipal é o Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal (IFDM). Criado pelo 
Sistema FIRJAN (Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro) para 
acompanhar o desenvolvimento socioeconômico do país, o IFDM avalia as condições de 
Educação, Saúde, Emprego e Renda de todos os municípios brasileiros. O objetivo do 
índice é monitorar o desenvolvimento sócio-econômico dos municípios brasileiros, 
considerada uma importante ferramenta de gestão pública, uma vez que permite a 
orientação de ações e o acompanhamento de seus impactos sobre o desenvolvimento dos 
municípios. As três áreas de desenvolvimento consideradas, com igual ponderação, são 
Emprego&Renda, Educação e Saúde. 
 

O IFDM varia de 0 a 1 estipulando as seguintes classificações: municípios com 
IFDM entre 0 e 0,4 são considerados de baixo estágio de desenvolvimento; entre 0,4 e 
0,6 de desenvolvimento regular; entre 0,6 e 0,8 de desenvolvimento moderado; e entre 
0,8 e 1,0 de alto desenvolvimento. 
 

Tabela E9 - Posição por município e IFDM em 2012 

Posição º em 
relação ao 

Brasil 

Posição º em 
relação ao 

Estado 

IFDM 
consolidado 

Município 

298º 5º 0.8151 Niterói 

333º 6º 0.8097 Rio de Janeiro 

1053º 24º 0.7453 Itaboraí 

1641º 44º 0.7094 Magé 

2389º 65º 0.6680 Guapimirim 

2591º 73º 0.6563 Duque de Caxias 

2844º 76º 0.6422 São Gonçalo 

Fonte: FIRJAN, 2013 
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Tabela E10 - Posição por município e IFDM em 2013 

Posição º em 
relação ao 

Brasil 

Posição º em 
relação ao 

Estado 

IFDM 
consolidado 

Município 

192º 3º 0.8302 Niterói 

210º 4º 0.8281 Rio de Janeiro 

864º 23º 0.7648 Itaboraí 

2118º 58º 0.6943 Magé 

2219º 63º 0.6895 Guapimirim 

2573º 73º 0.6695 Duque de Caxias 

2616º 75º 0.6676 São Gonçalo 

Fonte: FIRJAN, 2013 

 
 

Analisando os dois quadros acima é possível perceber que municípios se 
desenvolveram mais entre 2012 e 2013. Niterói saiu de 5º para 3º, o que coaduna com as 
informações observadas no IDHM. O Rio de Janeiro saiu de 6º para 4º lugar. Somente 
Magé retrocedeu em seu estágio de desenvolvimento, indo de 0.7094 para 0.6943, e de 
44º para 58º de 2012 pra 2013. 
 

Segundo a FIRJAN, em 2013, Itaboraí (0.7648), Magé (0.6943), Guapimirim 
(0.6895), Duque de Caxias (0.6695) e São Gonçalo (0.6676) estavam em um estágio de 
desenvolvimento moderado, enquanto Rio de Janeiro e Niterói encontravam-se em 
estágio de alto desenvolvimento. Niterói, Rio de Janeiro e Itaboraí estão acima da média 
nacional, que é de 0.7441.  
 

O município de Niterói continua sendo o melhor colocado dentre os municípios 
analisados, estando em 3º lugar em relação ao Estado do Rio de Janeiro e 192º em relação 
ao Brasil. O Rio de Janeiro ocupa a 4ª posição em relação ao Estado, mas desce bastante 
no que diz respeito ao país, ficando em 210º. 
 

São Gonçalo e Itaboraí invertem suas posições com relação ao índice anterior, São 
Gonçalo ficando na 2616ª posição em relação ao Brasil e Itaboraí em 864º. Isso se deve 
ao bom desempenho de Itaboraí no indicador Emprego&Renda, que está num estágio de 
alto desenvolvimento.  
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ANEXO 7: ATIVIDADES INDUSTRIAIS E ECONÔMICAS – PANORAMA GERAL 
 

Tabela F1 - Panorama de Atividades Econômicas na área de estudo, com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE 2.0), 2013 

Município Total Agricultura e 
afins 

Indústrias 
extrativas 

Indústrias de 
transformação 

Água e 
esgoto 

Construção 
Civil Comércio Transporte e 

correio 
Alojamento e 
alimentação 

Atividades 
financeiras 

Atividades 
imobiliárias 

Atividades 
administrativas 

Administração 
pública Educação 

Saúde 
humana e 
serviços 
sociais 

Artes, 
cultura, 
esporte e 
recreação 

Belford Roxo 4.050 1 2 317 10 319 1.707 149 179 15 19 170 3 245 72 49 

Cachoeiras de Macacu 945 13 2 91 5 31 418 19 88 3 5 53 4 58 13 17 

Duque de Caxias 13.335 7 14 1.343 67 630 5.915 696 702 63 74 763 9 487 378 145 

Guapimirim 1.032 6 6 64 6 40 394 24 57 4 8 73 3 20 17 31 

Itaboraí 3.019 10 10 269 12 169 1.315 80 209 18 35 169 5 135 77 25 

Magé 3.215 7 7 215 8 159 1.434 82 178 17 16 140 2 108 63 39 

Mesquita 1.564 1 - 140 5 74 667 61 77 4 7 107 2 91 30 24 

Nilópolis 2.347 1 - 154 2 104 1.062 58 156 9 8 160 4 122 86 37 

Niterói 17.122 15 10 658 23 814 5.108 290 1.235 256 321 3.094 17 626 899 316 
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Nova Iguaçu 9.684 11 9 548 16 450 4.275 291 589 60 95 611 7 539 356 103 

Petrópolis 10.262 30 7 1.129 12 391 4.076 215 738 109 185 948 6 234 329 168 

Rio Bonito 3.961 4 11 170 7 193 1.024 95 93 125 31 608 4 87 114 98 

Rio de Janeiro 199.888 174 325 7.852 268 8.484 53.272 5.087 11.887 6.521 4.213 34.809 149 5.499 9.038 5.481 

São Gonçalo 12.566 10 8 1.164 29 610 5.423 303 786 67 107 893 14 595 399 177 

São João de Meriti 5.640 2 - 602 12 190 2.580 263 321 27 31 252 5 276 151 68 

Tanguá 425 1 4 48 4 35 178 11 22 4 2 20 3 14 6 10 

Total 301 426 14.880 492 12.810 89.933 7.755 17.478 7.317 5.205 43.079 242 9.226 12.066 6.815 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2013 

 
 
 

 



 

 
Tabela F2 - Participação dos setores da economia da área de estudo no PIB brasileiro, 

2013 

Município 
Participação na 
agropecuária do Brasil 
(Percentual) 

Participação na 
indústria do Brasil 
(Percentual) 

Participação nos serviços 
do Brasil (Percentual) 

Belford Roxo 0 0,1 0,09 

Cachoeiras de Macacu 0,01 0,02 0,01 

Duque de Caxias 0 0,16 0,58 

Guapimirim 0,01 0,01 0,01 

Itaboraí 0 0,14 0,06 

Magé 0,01 0,03 0,05 

Mesquita 0 0,01 0,03 

Nilópolis 0 0,02 0,06 

Niterói 0,01 0,45 0,4 

Nova Iguaçu 0 0,16 0,25 

Petrópolis 0,02 0,22 0,17 

Rio Bonito 0 0,02 0,03 

Rio de Janeiro 0,03 3,33 5,98 

São Gonçalo 0,02 0,19 0,24 

São João de Meriti 0 0,04 0,13 

Tanguá 0 0,01 0,01 

Fonte: IBGE - Cadastro Central de Empresas, 2013 
 
 

Observando a participação do estado do Rio de Janeiro na composição do PIB 
nacional para setor industrial tem-se o registro de 14.36%, o que sugere que não é na área 
da Bacia da Baía de Guanabara que se concentram suas as indústrias. 
 
Listagem dos Distritos Industriais: 

• Campo Grande 
Localização: Avenida Brasil km 43, cruzamento com a Estrada do Pedregoso no bairro 
de Campo Grande, município do Rio de Janeiro 
Área total: 2,5 milhões de m² 
Perfil de Ocupação: Indústrias e serviços (Construção Civil, Química e Petroquímica, 
Alimentos e Bebidas, Metal Mecânico) 

• Duque de Caxias 
Localização: BR-040, km 22,5, distrito de Xerém, município de Duque de Caxias 
Área total: 2,5 milhões de m² 
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Perfil de Ocupação: Indústrias e serviços (Petróleo e Gás, Química e Petroquímica) 
• Paciência 

Localização: Avenida Cesário de Melo, entroncamento com a Avenida Antares, no bairro 
de Paciência, município do Rio de Janeiro 
Área total: 430 mil m² 
Perfil de Ocupação: Indústrias (Transportes, Metal Mecânico, Têxtil, Elétrico e 
Eletrônico, Construção Civil) 

• Palmares 
Localização: Avenida Brasil, km 50, município do Rio de Janeiro 
Área total: 500 mil m² 
Perfil de Ocupação: Indústrias (Extrativa, Metal Mecânico, Têxtil, Químico e 
Petroquímico, Construção Civil) 

• Queimados 
Localização: Rodovia Presidente Dutra, km 196,5 (BR-116), município de Queimados 
Área total: 2,3 milhões de m² com infraestrutura e 3 milhões em implantação 
Perfil de Ocupação: Indústrias e serviços (Construção Civil, Química e Petroquímica, 
Alimentos e Bebidas, Metal Mecânico, Farmacêutica) 

• Santa Cruz 
Localização: Rodovia Rio-Santos, km 6 (BR-101), bairro de Santa Cruz, município do 
Rio de Janeiro 
Área total: 6,2 milhões de m² 
Perfil de Ocupação: Indústrias e Serviços (Siderurgia, Metalurgia, Alimentação e 
Bebidas, Metal Mecânico) 

• Fazenda Botafogo 
Localização: Avenida Brasil, km 20, município do Rio de Janeiro 
Área total:1.570.577 m² 
Perfil de Ocupação: Indústrias e serviços (Alimentação e Bebidas, Metal Mecânico, 
Metalúrgico, Construção Civil, Químico e Petroquímico) 
 
Setores da Indústria: 

• Petróleo e Gás 
O principal setor da indústria fluminense considerado como atividade econômica 
poluidora é o de Petróleo e Gás. A principal empresa do setor na área de estudo é a 
Petrobrás31. As áreas de atuação da empresa são exploração e produção, refino, 
comercialização, transporte, petroquímica, distribuição de derivados, gás natural, energia 
elétrica, gás-química e biocombustíveis. A produção diária da empresa é de 2 milhões 
787 mil barris por dia, com lucro líquido de 34,8 bilhões em 2015. Possui 16 refinarias (3 
no exterior), 122 plataformas de produção (64 fixas e 58 flutuantes) e 7.517 km de 
oleodutos e 7.151km de gasodutos. 

Figura F1 – Mapa de Atividades da Petrobrás na Bacia da Baía de Guanabara 

31 Fonte: http://www.petrobras.com.br/ Acesso em 20/03/2016 
                                                                     

http://www.petrobras.com.br/
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Fonte: Site da Petrobrás, 2016. Formulação própria. 

 
À guisa de ilustração, tem-se a seguir no Quadro XXXX toda a infraestrutura da 

Petrobrás no Estado do Rio de Janeiro. A refinaria em operação no Estado é a REDUC, 
uma das mais importantes do país, em Duque de Caxias. Destaca-se aqui a ocorrência de 
um conjunto de obras para a instalação do COMPERJ, em Itaboraí, empreendimento por 
agora suspenso.  
 

Tabela  F3 – Infraestrutura da Petrobrás no Estado do Rio de Janeiro 

Bacias Bacia de Santos - SP, RJ, PR, SC 
Bacia de Campos - RJ, ES 

Refinarias Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) – RJ - 
suspenso 
Refinaria Duque de Caxias (Reduc) - RJ 

Termelétricas Barbosa Lima Sobrinho - RJ 
Governador Leonel Brizola - RJ 
Mario Lago - RJ 
Baixada Fluminense – RJ 
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Terminais e Oleodutos Terminal Volta Redonda – RJ 
Terminal Ilha Redonda – RJ 
Terminal Ilha d'Água – RJ 
Terminal Cabiúnas – RJ 
Terminal de Regaseificação da Baía de Guanabara (GNL) – 
RJ 
Terminal Angra dos Reis – RJ 
Terminal Campos Elíseos – RJ 
Terminal Japeri – RJ 

Gasodutos REDUC – RJ 
Cabiúnas – RJ 
Rio de Janeiro – RJ 

Fonte: Site da Petrobrás, 2016. Formulação própria. 

 
 
Estaleiros na Região Hidrográfica Baía de Guanabara: 

• Aliança 
Localização: às margens da Baia de Guanabara e da rodovia BR-101 (Av. do Contorno), 
em Niterói, Estado do Rio de Janeiro 

Estrutura física: 

Área total: 61.000 m²; 
Área coberta: 11.000 m²; 
Carreira: para 3.000 ton /10.000 TPB; 
Guindastes: 60 ton; 
Cais: 2 X 100 m cada um. 

 
• Arsenal da Marinha do Brasil 

Localização: Ilha das Cobras, interior da Baía de Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro. 
Estrutura física: 

Dique Almirante Régis: tem capacidade para docar navios da Marinha do Brasil ou navios mercantes de até 80.000 DWT.  
Comprimento: 254,58 m; Largura: 35,96 m; Altura:15,51 m 
Dique Almirante Jardim: tem capacidade para docar navios da Marinha do Brasil ou navios mercantes de até 16.000 DWT.  
Comprimento: 165,15 m; Largura: 19,00 m; Altura: 11,21 m 
Dique Santa Cruz: tem capacidade para docar navios da Marinha do Brasil ou navios mercantes de até 2.500 DWT.  
Comprimento: 88,45 m; Largura: 9,15 m; Altura: 8,50 m 
Dique Flutuante Almirante Schieck: tem capacidade para docar navios da Marinha do Brasil ou navios mercantes de até 5.000 DWT.  
Comprimento: 100,00 m; Largura: 14,00 m 
Carreira 
Comprimento: 116,00 m; Declividade: 6%; Boca: 25,00 m 
Guindastes: 3 x 30 ton; 5 x 10 ton; 1 x 5 ton; 1 x 6 ton; 1 x 11 ton; 1 x 13 ton; 1 x 20 ton; 1 x 70 ton 

 
• EISA 

Localização: Ilha do Governador, Cidade do Rio de Janeiro 
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Estrutura física: 

Área total: 150.000 m²; 
Área coberta: 55.000 m²; 
Capacidade de processamento de aço/ano: 52.000 ton 
Carreiras: 2 carreiras laterais de lançamento para navios até 280 m x 46 m e 133 m x 22 m 
Guindastes: quatro, sobre trilhos, de: 1 x 60 ton; 1 x 50 ton; 2 x 20 ton  
Pórticos: 2, de 48 m de largura, com capacidade de 2 x 50 ton + 1 x 20 ton  
Cais de acabamento: 3 para navios de até 280 m, 250 m e 200 m de comprimento;  
Galpões na área de acabamento: 3 de 125 m x 25 m, com 8 pontes rolantes de 5 a 10 ton 

 
• Equipemar 

Localização: Niterói 
Estrutura física: 

Área total: 10.000 m² 
Área construída: 8.000 m² 
Galpão oficina e prédio administrativo: 2 pavimentos com 2.000 m² 
Cais linear: 100 m 

 
• Estaleiro Brasa 

Localização: Ilha da Conceição, Niterói 
Estrutura física: 

Área de trabalho de 65.000 m2  
Cais com capacidade para receber até 2 mega FPSOs, simultaneamente. 
Barcaça guindaste para carga pesada. 

 
• Estaleiro Cassinú 

Localização: São Gonçalo 
Estrutura física: 

Cais: 200 m; 
Dique seco: 69 m de comprimento; 12,60 m de largura; calado máximo de 3,50 m; servido por um pórtico para 25 ton; 
Dique flutuante: 30 m de comprimento; 14,40 m de largura; 4,20 m de calado; 
Guindastes: 1 x 30 ton; 1 x 40 ton; 1 x 75 ton; 1 x 125 ton. 

 
• Estaleiro Mauá – Ponta D'Areia 

Localização: Ponta D'Areia, Niterói. 
Estrutura física: 

Área total: 180.377 m²; 
Área coberta: 69.140 m²; 
Carreira longitudinal: 1 de 223 m x 41 m, atendida por 2 guindastes de 100 ton 
Dique seco: 167 m x 22,50 m 
Cábrea: capacidade de içamento de 2.050 ton e altura de lança de 100 m 
Cais: 2 (Cais I, 350 m; Cais II, de 306 m), atendidos por 4 guindastes de 15, 20 e 30 ton 
Porte máximo: 70.000 TPB; 
Capacidade de processamento de aço/ano: 36.000 ton 
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• Inhaúma - Estaleiro Enseada Paraguaçu (EEP) 

Localização: Ponta do Caju, Rio de Janeiro. 
Estrutura física: 

Área total: 1.600 m² 
Dique nº 1: 160 m de comprimento; 25 m de largura; calado com maré zero de 4 m, capacidade para navios de até 25.000 TPB 
Dique nº 2: 350 m de comprimento; 65 m de largura; calado máximo de 6,20 m; capacidade para navios de até 400.000 TPB; 
Guindastes: 1 x 300 ton; 1 x 200 ton; 1 x 100 ton; 2 x 40 ton; 1 x 20 ton 
Cais de acabamento 1 e 2: comprimento de 293 m; calado máximo de 6 m 
Cais de acabamento nº 3: comprimento de 45 m; calado máximo de 8 m 
Cais de acabamento nº 4: comprimento de 286 m; calado máximo de 8 m 
Processamento de aço: 36 m/ton ano 

 
• Mac Laren Oil 

Localização: Unidade Ponta d´Areia e Unidade Ilha da Conceição, Niterói. 
Estrutura física: 

Área total: 30.000 m², na Unidade Ponta d´Areia (com a expansão passará para 75.000 m²), e 60.000 m² na Unidade Ilha da Conceição; 
Área coberta: a Mac Laren Oil trabalha com estruturas modulares, cujo layout dos galpões, das oficinas e das áreas cobertas varia de 
acordo com os modelos e a quantidade de unidades em construção ou reparação no momento, assim como seus equipamentos de 
movimentação de cargas e outros. 

 
• Navegação São Miguel 

Localização:Porto Gradim, São Gonçalo. 
Estrutura física: 

Área total: 21.000 m² 
Área coberta: 2.630 m² 
Oficina para construção de blocos: 2.085 m² 
Área de pré-edificação: 2.470 m² 
Pontes rolantes: 3 de 5 ton / 2 de 10 ton / 1 de 40 ton 
Pórticos: 2 (1 com 50 ton e 1 com 75 ton) 
Dique seco 1: 96 m de comprimento, 22 m de largura, 7 m de profundidade e 4,70 m de calado 
Dique seco 2: 110 m de comprimento, 26 m de largura, 8 m de profundidade e 5 m de calado 

 
• RENAVE/ENAVI  

Localização: Ilha do Viana, na Baía de Guanabara, Niterói. 
Estrutura física: 
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RENAVE 
Área total: cerca de 200.000 m²; 
Dique flutuante “Almirante Alexandrino”: 215 m de comprimento total; 35 m de largura interna livre; pontal de 9,50m sobre os 
picadeiros; capacidade de elevação de 20.000 ton, para navios de até 80.000 TPB 
Dique seco “Henrique Lage”: 184 m de comprimento total; 27 m de largura na entrada; calado máximo de 8,50 m; capacidade para 
navios de até 30.000 TPB 
Dique seco “Orlando Barbosa”: 136 m de comprimento total; 17,43 m de largura na entrada; calado máximo de 4,33 m; capacidade 
para navios de até 8.000 TPB 
Dique flutuante “José Rebelo”: 70 m de comprimento total; 17 m de largura interna livre; calado máximo de 4 m; capacidade de 
elevação de 1.800 ton 
Oficinas: aparelhadas com máquinas para processamento de aço, fabricação e montagem de tubulações e usinagem de eixos, madres 
e buchas; ferramental para manutenção de motores diesel, bombas, turbinas, caldeiras e trocadores de calor, vulcanização de eixos 
simplex no local, fundição com centrifugação de buchas e enrolamento de motores elétricos. Completos serviços de docagem e 
capacidade de execução de tratamento de superfícies e aplicação de revestimentos externos e internos à base de epóxi, borracha 
clorada, silicato inorgânico de zinco, SPC e outros. 

ENAVI  
Dique flutuante “Almirante Guilhem”: 200 m de comprimento total; comprimento do flutuante na linha de centro de 180 m; largura 
interna entre as laterais de 34 m; largura interna livre entre defensas de 32,80 m; pontal moldado de 15,60 m; altura dos picadeiros na 
quilha de 1,75 m; calado máximo sobre os picadeiros da quilha de 7,75 m; capacidade de elevação de 18.000 ton; tempo máximo de 
elevação de 2:30 h; servido por 2 guindastes de 10 ton. 

 
• UTC Engenharia 

Localização: A UTC possui duas bases de operações offshore, uma em Niterói e outra em 
Macaé, ambas no Estado do Rio de Janeiro. 

Estrutura física: 

Área total: 112.000 m² 
Instalação e área de montagem: 9.472 m² 
Píer nº 1: comprimento de 30 m; profundidade de 6 m 
Pier nº 2: comprimento de 50 m; profundidade de 7 m 

 
• Vard Niterói 

Localização: Ilha da Conceição, Niterói. 
Estrutura física: 

Área total: 65.000 m² 
Carreira: 3.000 ton 
Cais de acabamento: 300 m 
Guindaste: 250 ton 
Dique flutuante: 110 m x 18 m x 3.500 ton 
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ANEXO 8: NOTAS SOBRE A PESCA ARTESANAL 
 
• Município do Rio de Janeiro   
 
- Complexo da Maré (Marcílio Dias, Praia de Ramos, Parque União, Vila dos Pinheiros)  

 
Nas comunidades do Complexo da Maré predominam as embarcações de médio 

porte (entre 4,50 a 11 metros), movidas a motor e algumas possuem pequeno casario, 
usado pelo pescador como local para guardar os pertences entre outros objetos. As 
embarcações mais usadas são boca aberta e convés fechado. O comprimento para boca 
aberta varia de 4,50 a 7,80 metros, com capacidade de carregar entre 100,00 a 1.000,00 
kg; o comprimento do convés fechado varia de 5,50 a 11,00 metros, com capacidade de 
carregar de 1.000,00 a 10.000,00 kg. 
 

As principais espécies capturadas, de acordo com os dados da FIPERJ (2015), 
nessas comunidades estão identificadas em tabela anexa e, segundo a FIPERJ (2012) os 
pontos desembarque das comunidades do Complexo são: Cais da Colônia Z11; 
Comunidade Roquete Pinto – Av. Almirante Frontin; Vila dos Pinheiros; Cooperativa de 
Pescadores Marcílio Dias – Av. Lobo Junior, 2. 
 

De acordo com  Ferreira (2008), um dos pontos de comercialização de pescado, a 
colônia Z-11, já não funciona mais devido à insegurança e a criminalidade, que afastou 
os compradores, e muito pescadores vendem seu peixe no Piscinão de Ramos e no 
carrinho, de porta em porta pela comunidade. Segundo dados da FIPERJ (2015), foram 
identificadas quarto formas de comercialização, caracterizadas como destino da 
produção, em Ramos: venda direta, atravessador, feira livre e Mercado de São Pedro. 
 

Nas comunidades de pescadores do Complexo da Maré, destaca-se a atuação das 
seguintes entidades:  

− Colônia de Pescadores de Ramos, criada  1919, cuja atuação se estende de Duque 
de Caxias ao Canal do Cunha, localizado no Conjunto Esperança, na Maré. 
Estima-se que estejam filiados a Colonia cerca de 1.100 pescadores apenas em 
Ramos.  

− Cooperativa de Marcílio Dias com  20 anos de existência.  
− Associação da Vila dos Pinheiros que surgiu em conjunto com a construção da 

Linha Vermelha, há 24 anos.  
− Associação do Parque União criada em  2000. 
− Associação da Vila dos Pinheiros. 

 
- Quinta do Caju 
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Aqui há o predomínio da pesca de arrasto com portas e do cerco com traineira, 
ambas as  modalidades se caracterizam por apresentar um poder de captura semelhante 
às traineiras que atuam em  Tubiacanga (Ilha do Governador|) e aos arrasteiros do Gradim 
(São Gonçalo), embora, muito superior às demais modalidades que predominam nestas 
localidades e na Praia de Olaria (RODRIGUES, 2009). 
 

Segundo dados da FIPERJ (2015) a frota de arrasto da Quinta do Caju se 
caracterizava por embarcações de médio porte (entre 5 e 15 metros), com propulsão 
mecânica movida a óleo diesel. As embarcações possuem um pequeno casario, onde o 
pescador pode guardar pertences pessoais, rancho, ferramentas e outros objetos. Ainda 
segundo este documento, dois tipos de embarcações destacam-se na região do Caju: boca 
aberta e convés fechado. A variação no comprimento para boca aberta foi de 6,50 a 7,00 
metros; para convés fechado a variação foi de 6,00 a 15,00 metros; ambas usam motor e 
a capacidade de carga para boca aberta ficou entre 200,00 a 500,00 kg e, para convés 
fechado a capacidade de carga foi de 500,00 a 9.000,00 kg. 
 

Aqui, nas pescas com traineiras, a divisão por partes é um pouco mais complexa, 
pois nesta modalidade ocorre uma divisão de trabalho a bordo mais complexa que nas 
demais pescarias praticadas na baía de Guanabara.Na Quinta do Caju não há a figura do 
armador de pesca, pois os proprietários das embarcações são os próprios mestres, e em 
geral, não possuem mais de uma embarcação. A tripulação de uma traineira típica conta 
ainda com um contramestre, um proeiro, e de seis a oito pescadores de convés. O mestre-
proprietário de uma embarcação traineira ganha muito mais que os demais trabalhadores 
a bordo. Considerando, por exemplo, a comercialização de uma produção de 8 toneladas 
de sardinha boca-torta, vendida a R$ 0,19/Kg, a receita total gerada seria de 
aproximadamente R$1.500,00. A embarcação ficaria com R$ 718,00, (47 %), enquanto 
cada marinheiro de convés com aproximadamente R$ 60,00 (4 %). Na alta temporada, os 
barcos saem para a pesca a cada dois dias. 
 

Os desembarques da pesca de cerco da sardinha boca-torta são realizados 
diretamente nos píeres das indústrias de enlatamento. As indústrias pagavam R$ 0,19 por 
quilo (em 2008), com o compromisso de fornecerem o gelo gratuitamente. O pescado é 
monitorado ao desembarcar (temperatura), e são adquiridos apenas os peixes 
considerados frescos. Segundo FIPERJ (2012), o ponto de desembarque da Quinta do 
Caju está situado na Praça do Mar. Aqui destaca-se que o principal comprador, que 
adianta aos pescadores dinheiro para o rancho e combustível, além de fornecer o gelo a 
um preço mais barato (vendido em 2009 a R$ 2,50 a pedra), revende a produção no 
mercado do CEASA em Irajá, no Rio de Janeiro (RODRIGUES, 2009). No caso do 
camarão, os arrasteiros procuram o mercado do Gradim ou o entreposto de Ponta de 
Areia, em Niterói. A CEASA passou a comercializar pescado a partir do fechamento do 
mercado de peixes da Praça XV. A utilização da Central de Abastecimento do Rio de 
Janeiro (CEASA) tinha um caráter provisório, enquanto fosse viabilizada a construção de 
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um entreposto pesqueiro definitivo para os pescadores fluminenses. Como principal 
reflexo desta mudança teve-se o aumento da cadeia de comercialização do pescado no 
Rio de Janeiro, na medida em que ficou inviável para os pescadores transportar o pescado 
para o novo mercado.  

 
A maioria dos pescadores da Quinta do Caju é associada à Colônia Z-12. Esta 

instituição comunitária é herdeira da tradição da antiga Colônia Z-5, fundada em 1885, e 
que chegou a ter 5.000 associados, quando era uma das mais importantes do país. Hoje, 
a Z-12 (que possui jurisprudência sobre toda a orla do bairro do Caju) não tem mais o 
mesmo prestígio que antigamente, mas ainda conta com mais de 1.000 associados, entre 
ativos e inativos (RODRIGUES, 2009). 
 

Destaca-se que esta  Colônia foi a instituição responsáveis pela realização do 
levantamento dos pescadores que foram afetados pelo vazamento de óleo da 
PETROBRAS, ocorrido em 2000. E Colônia adotou como um dos critérios de seleção os 
pescadores que estivessem associados a ela e com a contribuição em dia. 
 

Nos levantamentos sobre o histórico de criação da Colônia, Rodrigues (2009) 
apurou que em 1965, a Colônia Z-12 criou a Cooperativa dos Pescadores do Caju como 
missão fortalecer a cooperação entre os pescadores no momento da venda do pescado. 
Contudo, com o surgimento de outros pontos de venda de pescado na baía de Guanabara, 
e com a possibilidade de venda direta às fábricas de sardinha, a cooperativa perdeu força 
e hoje não é capaz de mediar o comércio de pescado produzido pelos pescadores locais. 
Ambas as  instituições funcionavam no mesmo espaço e de fato, acabaram se tornando 
uma só. A Colônia, além de se responsabilizar pela manutenção de todas as instalações 
que possui (escritório, armários para guardar aparelhos de pesca, galpão, cais, etc.), 
mantém em funcionamento uma estação de rádio amador, operada por um ex-pescador 
contratado pela Z-12. 
 

Para finalizar destaca-se que na Quinta do Caju também há uma associação,  a 
Associação dos Pescadores Livres da Quinta do Caju. Sua sede encontra-se sobre o píer 
da localidade, construída durante a implementação do Projeto Favela-Bairro 37. Não é 
uma instituição reconhecida pelos pescadores que disseram a Rodrigues (2009) que “ela 
tem um membro só conhecido” por eles. E também questionam a criação dessa instituição 
quando já existia, na mesma área, outra instituição comunitária compartilhando os 
mesmos objetivos. Para um pescador, que hoje trabalha na Colônia, a associação só serviu 
para pulverizar a força dos pescadores do Caju.  
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Tabela G1- Artes da Pesca / Rio de Janeiro – Complexo da Maré e Quinta do Caju 
 

Município Comunidade Arte da Pesca 

Rio de Janeiro (continente) 

Complexo da Maré: Ramos 

Alvitana 
Cerco 
Rede fina de camarão 
Bate Bate 
Caceio 
Armadilha 

Quinta do Caju 

Arrasto Simples 
Arrasto Duplo 
Arrasto de Parelha 
Cerco flutuante 
Linha de mão de fundo 
Bate Bate 
Emalhe de superfície 
Rede fina de camarão 
Cerco 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G2 - Frota / Rio de Janeiro – Complexo da Maré e Quinta do Caju 
 

Município Comunidade Tipo de 
Embarcação 

Comprimento 
(metros) 

Capacidade 
Carga (kg) 

Uso 
motor 

Rio de Janeiro 
(continente) 

Complexo da 
Maré: Ramos 

Convés 
fechado 

5,50 a 11,00 1.000,00 a 
10.000,00 

Sim 

Boca  
aberta 

4,50 a 7,80 100,00 a 
1.000,00 

Sim 

Quinta do Caju Boca  
aberta 

6,00 a 7,00 200,00 a 500,00 Sim 

Convés 
fechado 

6,00 a 15,00 500,00 a 
9.000,00 

Sim 

 
Fonte: FIPERJ, 2015. 

 
 

Tabela G3 - Espécies Capturadas / Rio de Janeiro – Complexo da Maré e Quinta do Caju 
 

Município Comunidade Espécies Capturadas 

Rio de Janeiro (continente) Complexo da Maré: Ramos 

Corvina  
Tainha 
Piranha 
Camarão legítimo 
Camarão sete barbas 
Caranguejo-guaiamum 
Caranguejo- agrupados 
Bagre 
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Parati 
Robalo 
Robalo Pelva 
Pescadas agrupadas 
Savelha 
Anchova 
Pescada Foguete 
Sardinha verdadeira 
Xerelete 

Quinta do Caju 

Anchova 
Camarão legítimo 
Camarão rosa 
Camarão ferrinho 
Espada 
Sardinha-verdadeira 
Sardinha-bandeira 
Sardinhas agrupadas 
Sardinha-mole 
Tainha 
Pescadas agrupadas 
Corvina 
Siris agrupados 
Linguado 
Xerelete 

 
Fonte: FIPERJ, 2015. 

 
 

Tabela G4 - Formas de Comercialização / Complexo da Maré e Quinta do Caju 
 

Município Comunidade Destino da Produção 

Rio de Janeiro (continente) 
Complexo da Maré: Ramos 

Venda direta 
Atravessador 
Feira livre 
Mercado de São Pedro 

Quinta do Caju 
Ceasa 
Atravessador 

 
Fonte: FIPERJ, 2015. 

 
 
- Ilha de Paquetá - Segundo documento da FIPERJ (2015),  aqui as modalidades de 
conservação do pescado utilizam gelo, caixa isotérmica, caixa plástica, porão/urna, saco, 
casco de geladeira, e/ou nenhuma refrigeração. E  ali são usadas quatro formas de 
comercialização: peixaria, venda direta, restaurante e mercado da praia. Mais adiante, 
neste documento é possível observado os principais registros disponíveis sobre a pesca 
na Ilha de Paquetá.  
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Tabela G5- Artes da pesca – Rio de Janeiro - Ilha de Paquetá 
 

Município Comunidade Arte da Pesca 

Rio de Janeiro (Ilha de Paquetá) Ilha de Paquetá 

Caceio  
Tarrafa 
Linha de mão de fundo 
Vara e isca-viva 
Cerco 
Emalhe de Batida 
Bate Bate 
Coleta manual 
Alvitana 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G6 - Frota – Rio de Janeiro - Ilha de Paquetá 
 

Município Comunidade Tipo de 
embarcação 

Comprimento 
(metros) 

Capacidade 
Carga (kg) 

Uso Motor 

Rio de Janeiro 
(Ilha de 
Paquetá) 

Ilha de 
Paquetá 

Boca aberta 4,70 a 7,00 100,00 a 
500,00 

Sim e não 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G7 – Espécies Capturadas – Rio de Janeiro – Ilha de Paquetá 
 

Município Comunidade Espécies capturadas 

Rio de Janeiro (Ilha de Paquetá) Ilha de Paquetá 

Tainha 
Anchova 
Corvina 
Robalo 
Bagre 
Badejo 
Camarão legítimo 
Pescadas agrupadas 
Siris agrupados 
Pescada amarela 
Piranha 
Espada 
Corcoroca 
Savelha 
Porco 
Paru 
Sardinha verdadeira 
Parati 
Xarelete 
Bicuda 
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Robalo-flexa 
Robalo-peva 
Pescada foguete 
Guaivira 
Mexilhão 
Acarai 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 
- Ilha do Governador: aqui tem-se as seguintes comunidades de pescadores:  Tubiacanga, 
Freguesia, Bancários, Cocotá, Pitangueiras, Jequiá (Z-10), Zumbi, Praia da Engenhoca, 
Ribeira, Praia da Bica. 
 

As principais espécies capturadas pela frota artesanal segundo pesquisa de campo 
realizada por PETROBRAS – Mineral (2007) são: corvina, tainha, sardinha verdadeira, 
robalo, bagre, enchova, pescadas amarela e branca, piraúna, enchada e badejo. Dentre os 
crustáceos, as espécies mais capturadas são os camarões, siris e caranguejos (uçá). Para 
maiores detalhamento sobre a pesca ver tabelas adiante.  Conforme já comentado, alguns 
pescadores pescam nas proximidades da Ponte Rio-Niterói a remo, onde há mais 
variedade em razão do fluxo e da renovação de água, próprios da entrada da barra (entre 
a Fortaleza de Santa Cruz - Niterói e o Forte São João - Morro Cara de Cão-RJ) e 
conseguem anchova, pescada, outros esperam o cardume entrar e pescam em seus 
pequenos barcos nas proximidades, de acordo com a época. 
 

Por conta da necessidade de fazer deslocamentos maiores, para se conseguir 
peixes melhores e de espécies mais variadas, ocorre o empobrecimento dos pescadores, 
pois o custo é maior. Além disso, parte significa dos pescadores não têm condições de 
fazer esse deslocamento, pois boa parte da frota de pesca artesanal é composta de barcos 
pequenos e médios. Para as comunidades da Ilha do Governador, segundo dados da 
FIPERJ (2015), de foram identificadas sete formas de comercialização, caracterizadas 
como destino da produção: venda direta, atravessador, feira livre, peixaria, Ceasa, 
Mercado de São Pedro e Mercado de São Sebastião.  
 

Em  estudo realizado pelo IBAMA em 2002, Cocotá aparecia como um dos  
principais locais de comercialização de camarão como isca. A produção de pescado em 
Bancários era comercializada com as peixarias do próprio bairro que repassava para o 
CEASA e menor parcela vendida aos moradores locais. As capturas dos pescadores da 
Praia da Rosa também eram comercializadas em Bancários. Na Praia da Bica um único 
pescador centralizava a compra e revendia para peixarias e intermediários. Em Cocotá 
também a venda era centralizada em um único pescador que revendia para o CEASA para 
peixarias e ambulantes. 
 



334 
 

A informações sobre a frota para as comunidades da Ilha do Governador, segundo 
dados da FIPERJ (2015), apontam para o uso de embarcações do tipo Boca aberta e 
Convés Fechado, cuja variação de comprimento gira em torno de 5,00 a 12,00 metros e 
capacidade de carga variando entre 200,00 a 54.000,00 kg. 
 

São pontos de desembarque pesqueiro na Ilha do Governador, segundo a FIPERJ 
(2012): 

− Tubiacanga: Rua 88, nº 5, onde  o atracadouro é rudimentar em madeira 
estaqueada que segundo a SEDRAP “não fornece condições mínimas de 
segurança, em função do nível de assoreamento do local e da sua dimensão, o que 
em determinados períodos prejudica o acesso e a manobrabilidade das 
embarcações de pesca. Por razão destas más condições, o desembarque e o 
embarque de pessoas e cargas, além do reparo das embarcações, ou eventual apoio 
a sinistros, quando ocorrem, são realizados de forma precária”. 

− Freguesia: Centro e Bananal – Rua Praia da Guanabara 
− Cocotá: Praia de Cocotá, 307 
− Jequiá/ponte sobre o canal: Rua Raul Tolentino 
− Jequiá/cais da praia e Colônia Z-10: Estrada Parque do Rio Jequiá 
− Zumbi – Pça do Zumbi 
− Ribeira: Rua da Ribeira 
− Praia da Bica: Rua Alm. Alves 
− Praia da Bica/canto direito: Praça Jerusalém 
− Praia da Rosa: Rua Manoel Pereira da Costa 

 
A formas de armazenamento do pescado  mais utilizadas são o gelo e in natura, 

segundo dados da FIPERJ (2015). Contudo dados da FIPERJ de 2014, indicam também 
como  modalidades de conservação do pescado, na Baía de Guanabara, o uso de caixa 
isotérmica, caixa plástica, porão/urna, saco, casco de geladeira, e/ou nenhuma 
refrigeração. 
 

1) Tubiacanga: 
Aqui destaca-se a peculiaridade da presença da pesca de arrastão, com a prática 

do candombe. A pesca é realizada, sobretudo à noite, estendendo-se pela madrugada e em 
alguns casos terminando apenas no início da manhã. Também ocorre a pesca com tarrafa 
para a captura de camarões, paratis e outros pequenos peixes. A pesca ocorre nas 
proximidades de um pequeno remanescente de manguezal (RODRIGUES, 2009). 
Segundo dados da SEDRAP (2014), havia em Tubiacanga cerca de 350 pescadores e 150 
famílias de pescadores. A maioria deles atua longe das imediações de seu local de 
moradia. A pesca ocorre embarcada, seja em pequenos botes ou em traineiras, através de 
modalidades como a rede de espera, o espinhel e o arrasto com portas. O total de 
pescadores que frequentam a comunidade é de 470 incluindo 120 pescadores que fazem 
porto em Tubiacanga. 
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Havia uma frota aproximada de 30 embarcações de pequeno porte, com no 

máximo 6 metros de comprimento (Rodrigues, 2008). Muitas que operavam a motor 
passaram a ser movidas a remo, pois os motores foram vendidos de modo a levantar 
fundos para reparar a estrutura das embarcações. Havia também  algumas traineiras, cinco 
no total, que pertenciam a dois pescadores que vieram de Ramos. As traineiras possuíam, 
em média, 12 metros de comprimento e capacidade de armazenar até 10 toneladas de 
pescado (RODRIGUES, 2009). 

 
Em Tubiacanga  existiam em 2008 peixarias improvisadas nas casas de alguns 

pescadores. A maior parte do pescado produzido pelos pescadores desta comunidade é 
revendida em outras localidades, inclusive na comunidade de Gradim/São Gonçalo, mas, 
predominantemente, em praias da Ilha do Governador. Destaca-se que em 2006 foi 
fundada a  Associação dos Pescadores Livres de Tubiacanga – APeLT, a partir de 
mobilização organizada pelos  pescadores locais, contudo esse processo  sofreu 
retrocesso no começo de 2008, quando, o então presidente, devido as dificuldades 
enfrentadas pela actividade pesqueira na baía de Guanabara, decidiu afastar-se da 
atividade.  

 
2) Jequiá: 

   A comercialização acontece na banca da Colônia de Pescadores e não é 
cobrado nada pelo espaço que é de uso comum. A Colônia Cooperativa de Pescadores 
Almirante Gomes Pereira Z-10, “é a instituição reconhecida como órgão de classe dos 
trabalhadores do setor artesanal de Jequiá. Ela está subordinada à Federação dos 
Pescadores (nível estadual), que por sua vez está subordinada à Confederação Nacional 
dos Pescadores Artesanais (nível nacional).  
 
   A Colônia Z-10, como instituição se confunde com a localidade porque a 
sua razão de ser tem uma origem na pesca, que foi institucionalizada na Missão do 
Cruzador “José Bonifácio”, incluindo os pescadores na defesa nacional, organizando e 
nacionalizando os serviços de pesca no Brasil entre 1919 e 1923. Desta maneira reunia-
se assim habitação e trabalho no espaço mais amplo da dita comunidade, tida pela versão 
local como a primeira a ser institucionalizada no Brasil, em 17 de novembro de 1920. A 
Colônia (sede, instituição, entidade representativa dos pescadores de abrangência 
municipal localizada na área) funciona até hoje, com a contribuição de seus associados, 
num prédio de instalações precárias” (FERREIRA, 2013). 
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Tabela G8 - Artes da pesca – Rio de Janeiro - Ilha do Governador 
 

Município Comunidade Arte da Pesca 

Rio de Janeiro (Ilha do 
Governador) 

Tubiacanga 

Linha de mão de fundo 
Arrasto simples 
Puça 
Caceio 
Mergulho (Livre, Bicheiro, 
Compressor) 
Espinhel horizontal de fundo 
Rede fina de camarão 
Coleta manual 
Vara e isca-viva 

Freguesia 

Cerco 
Emalhe de fundo 
Bate bate 
Caceio 

Cocotá 

Arrasto simples 
Arrasto duplo 
Caceio  
Bate bate 
Linha de mão de fundo 
Rede de espera 
Rede fina de camarão 

Jequiá (Z-10) 

Caceio 
Rede de espera 
Linha de mão de superfície 
Puça 

Praia da Engenhoca 

Bate bate 
Arrasto simples 
Cerco 
Linha de mão de superfície 
Caceio 

Ribeira Caceio 

Praia da Bica 
Rede de espera 
Caceio 

Fonte: FIPERJ, 2015. 
Tabela G9 – Frota / Rio de Janeiro - Ilha do Governador 

 
Município Comunidade Tipo de 

embarcação 
Comprimento 

(metros) 
Capacidade 
Carga (kg) 

Uso Motor 

Rio de Janeiro 
(Ilha do 

Governador) 

Tubiacanga 

Boca  
aberta 
Convés 
fechado 

5,00 a 10,00 

200,00 a 
54.000,00 

Sim e não 

Freguesia 
Boca  
aberta 

6,50 a 8,00 
500,00 a 
1.000,00 

Sim e não 

Cocotá 
Convés 
fechado 

8,50 a 12,00 
2.000,00 a 
54.000,00 

Sim 
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Jequiá (Z-10) 

Boca  
aberta 
Convés 
fechado 

5,00 a 7,00 

200,00 a 
21.000,00 

Sim e não 

Praia da 
Engenhoca 

Boca  
aberta 
Convés 
fechado 

4,80 a 9,40 

700,00 a 
1.500,00 

Sim e não 

Ribeira 
Boca  
aberta 

7,00 
 Sim 

Praia da Bica 
Boca  
aberta 

6,00 a 6,40 
400,00 Não 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G10 - Espécies Capturadas – Rio de Janeiro - Ilha do Governador 
 

Município Comunidade Espécies capturadas 

Rio de Janeiro (Ilha do 
Governador) 

Tubiacanga 

Robalo 
Corvina 
Anchova 
Parati 
Tainha 
Sardinha verdadeira 
Pescadas agrupadas 
Caranguejos agrupados 
Bagre 
Mexilhão 
Camarão legítimo 
Siris agrupados 
Xarelete 
Piranha 

Freguesia 

Corvina 
Tainha 
Pescada-foguete 
Bagre 
Piranha 
Pescadas agrupadas 
Camarão legítimo 
Xarelete 
Sardinha verdadeira 
Corcoroca 
Espada 
Pescada amarela 
Robalo 
Parati 
Anchova 

Cocotá 
Camarão legítimo 
Siris agrupados 
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Camarão-ferrinho 
Corvina 
Tainha 
Xarelete 
Papa-terra 
Espada 
Cavalinha 
Savelha 
Anchova 

Jequiá (Z-10) 

Corvina 
Anchova 
Pescada-foguete 
Robalo 
Pampo 
Piranha 
Linguado 
Pescadas agrupadas 
Corcoroca 
Tainha 
Parati 
Bagre 
Siris agrupados 
Caranguejo-guaia 
Sardinha verdadeira 
Acarai 

Praia da Engenhoca 

Piranha 
Corvina 
Robalo 
Espada 
Badejo 
Olho-de-cão 
Sardinha verdadeira 
Camarão sete barbas 
Tainha 
Anchova 
Xarelete 
Vermelho 

Ribeira 
Anchova 
Pescada-foguete 
Corvina 

Praia da Bica 

Corvina 
Sardinhas agrupadas 
Anchova 
Tainha 
Parati 
Piranha 
Pescadas agrupadas 
Robalo 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 
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Tabela G11 - Formas de comercialização – Rio de Janeiro - lha do Governador 
 

Município Comunidade Destino da Produção 

Rio de Janeiro (Ilha do 
Governador) 

Tubiacanga 

Venda direta 
Atravessador 
Peixaria 
Feira livre 
Mercado de São Pedro 
Ceasa 

Freguesia 
Atravessador 
Venda direta 
Peixaria 

Cocotá 

Venda direta 
Mercado São Sebastião 
Mercado de São Pedro 
Peixaria 

Jequiá (Z-10) 
Venda direta 
Atravessador 
Peixaria 

Praia da Engenhoca 

Mercado 
Venda direta 
Atravessador 
Peixaria 

Ribeira Atravessador 

Praia da Bica 
Venda direta 
 

 
Fonte: FIPERJ, 2015. 

 
• Município de Niterói:  
 

Comunidades Jurujuba, Portugal Pequeno/Ponta d’areia, Ilhada Conceição 
(Chacrinha, Sardinha 88, Praça Pôr do Sol, Dona Zenaide). 
 

Segundo o relatório da FAERJ e SEBRAE (2009) os portugueses e espanhóis 
introduziram técnicas como as redes de cerco e o arrasto de portas na região da Baía de 
Guanabara. De acordo com a FIPERJ (2015) as principais artes de pesca nas comunidades 
de Portugal Pequeno / Ponta dá areia são: Mergulho (livre, bicheiro,compressor), Linha 
de mão de fundo, Caceio, Cerco,Coleta manual,Puça,Bate bate,Linha de mão com 
garatões e  Arrasto duplo. E na Região Ilha da Conceição (Chacrinha, Sardinha 88, Praça 
Por do Sol e Dona Zenaide): Vara e Isca viva, Arrasto duplo, Arrasto simples, Coleta 
manual, Linha de mão de fundo, Cerco, Espinhel horizontal de fundo, Linha de mão de 
superfície, Espinhel vertical de fundo, e Caceio Espinhel horizontal de superfície boiado. 
 

Os dados da frota para as comunidades de Niterói, segundo FIPERJ (2015), 
apontam para o uso de embarcações do tipo Boca aberta e Convés fechado, com 
comprimento variando entre 3,00 e 28,40 metros e capacidade de carga entre 100,00 e 
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130.000,00 kg. E no que se refere as espécies capturadas, destacam-se segundo Stevenson 
(2013) na Ilha da Conceição, o camarão, o bagre e corvina, sardinha, espada, lula, polvo, 
atum e peixes diversos não controlados. A frota redeira, chamada localmente de rede 
caiçara, costumam pescar 10 dias antes de regressar ao porto, a rede de emalhe possui 2 
principais derivações: a rede alta e a rede corvineira. A rede corvineira, mais usada no 
inverno, foca na pesca de corvina, anchova, serra e cação. A rede alta, mais usado no 
verão, foca na captura de anchova, serras e cavalas. A frota de linha/espinhel visa a 
captura de dourados e afins. A extração, feitas com  Baleeiras a motor e Caicos, visam a 
captura de mexilhão. A pesca de cerco, feita pelas traineiras, focam a captura de sardinha 
(SOMA, 2010). Os recursos pesqueiros em Jurujuba, quando não são sazonais (corvina  
anchova) são controladas por períodos de defeso (mexilhão e sardinha) (SOMA, 
2010:19). Dados de produção de pesca desembarcada na Colônia Z- 8, identifica os 
seguintes pescados: sardinha, dourado, corvina, cavalinha, bonito, xerelete, goete, galo, 
tainhas, espada, xareu, pargo, anchova, mistura e cocoroca (SOMA, 2010:20). 
 

As áreas de pesca para captura de mexilhão, segundo dados do IBAMA (2002) 
correspondem aos costões na parte mais ao sul da baía (Aeroporto Santos Dumont, 
Botafogo, Boa Viagem, Fortaleza de Santa Cruz), assim como as ilhas costeiras e 
oceânicas (Pai, Mãe, Cotunduba, Cagarras, ilha do Meio). “As coletas nas ilhas oceânicas 
predominaram apenas em abril e agosto, prevalecendo nos demais meses, a atividade nas 
áreas internas, em especial em Botafogo e na ilha da Boa Viagem” (IBAMA, 2002:14). 
 

De acordo com dados da da FIPERJ (2015) é possível identificar mar, laguna e 
costões como ambientes de pesca relacionados às comunidades de Niterói. E os pontos 
de desembarques da pesca de cerco (traineiras), em Niterói, acontecem em Jurujuba, Ilha 
da Conceição, Praia Grande e Ponta de Areia (IBAMA, 2002). Esses são os cais de 
desembarques públicos, de características de frota artesanal.  A pesca de cerco realizada 
pelas traineiras na baía da Guanabara tem como pontos de desembarques mais frequentes 
os cais da Ilha da Conceição, de Jurujuba e da Ponta da Areia, em Niterói (INFOPESCA, 
2010). Na Ilha da Conceição, existem ainda quatro lugares de desembarque do peixe: no 
cais do “Chatão”, na “88”, na “Amendoeira” e na “Chacrinha”.Stevenson (2013). 
 

Segundo estudo realizado pela SOMA (2010) o Cais de Jurujuba “pertence a 
Colônia de Pescadores Z-08 e sua administração foi arrendada, cobrando pela utilização 
e pelos serviços (óleo, gelo e água). Os pescadores de pequena escala desembarcam na 
praia ou nos fundos de suas casas e os marisqueiros/maricultores também desembarcam 
na ALMARJ quando comercializam sua produção a esta associação” (SOMA, 2010:17). 
 

Em Niterói está localizado o primeiro Terminal Pesqueiro Público (TPP) do 
Estado do Rio de Janeiro. O Terminal Pesqueiro Público é uma as unidades do Centro 
Integrado de Pesca Artesanal (CIPAR), construído em local de 7.200m2, próximo à ponte 
Rio-Niterói, na Baía de Guanabara, que fica no espaço onde antigamente era utilizado 
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pela frota de grande porte de arrasto. O TPP conta com infraestrutura para abastecimento, 
descarga, estocagem e beneficiamento do pescado, além de área para formação e 
capacitação dos pescadores artesanais. 
 

Segundo dados da INFOPESCA (2010) 40% do pescado comercializado na 
Colônia Z-8, vem do desembarque de Jurujuba. “A Colônia Z-8, na Praia Grande, Niterói, 
comercializa também os peixes desembarcados nos diversos cais da baia da Guanabara 
referentes às associações dos pescadores ligadas a essa Colônia. Tal pescado 
desembarcado chega ao terreno da Colônia Z-8 para comercialização em caminhões 
fretados (que geralmente cobram por bandeja ou engradado de peixe) ou em caminhões 
dos atravessadores que obtém o lucro sobre o valor do pescado comercializado. Este 
último caso, afeta diretamente a estrutura da pesca artesanal, pois diminui em muito o 
lucro dos pescadores” (INFOPESCA, 2010:05,06). 
 

O mexilhão, cultivado pelos pescadores da Associação Livre dos Maricultores de 
Jurujuba (ALMARJ), produz hoje cerca de 6 t/mês de mexilhões, sendo o cultivo 
posicionado na enseada de Jurujuba responsável por cerca de 35% (2,1t/mês).  A 
comercialização é feita no Mercado São Pedro, em Niterói, e também na Colônia Z8, que 
participa da comercialização do pescado, através da organização do leilão em sua sede, 
que fica próximo ao mercado São Pedro, em Niterói. Segundo dados da FIPERJ (2015), 
de acordo foram identificadas sete formas de comercialização, para as comunidades de 
Niterói, caracterizadas como destino da produção: atravessador, venda direta, peixaria, 
feira livre, restaurantes, Mercado de São Pedro e indústria de beneficiamento. 
 

Os mariscos que passam por beneficiamento na unidade da ALMARJ, ganham o 
Selo de Inspeção Estadual (SIE) e, sua comercialização é feita nos mercados atacadistas 
(Mercado São Pedro e CEASA) e mercado varejista, supermercado, restaurantes e 
consumidores diretos (SOMA, 2010:18). 
 

Segundo relatório da INFOPESCA (2010), as principais espécies alvo da pesca 
industrial e comercializadas, por ordem de maior volume pescado, são: 
1 – camarão rosa; 
2 – pescados diversos não controlados; 
3 – sardinha mba; 
4 – atum e afins; 
5 – sardinha isca viva; 
6 – polvo e camarão 7 barbas. 
 

Para o IBAMA (2002) existem três formas de conservação do pescado, utilizados 
pelos pescadores da Baía de Guanabara: gelo, caixa isotérmica e nenhuma refrigeração. 
Nos dados da FIPERJ (2015), para as comunidades de Niterói foram listadas duas formas 
de armazenamento: gelo e in natura. 
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Em Niterói os pescadores artesanais são filiados a Colônia de Pescadores Z-08, 

que tem sua origem no bairro Jurujuba, e existem os filiados na ALMARJ e em uma 
segunda associação de marisqueiros e maricultores em Jurujuba (SOMA, 2010:20). 
Nesses termos destacam-se: 

− Z-8 – Colônia de Pescadores de Niterói e São Gonçalo (Centro – Niterói); 
− Federação dos Pescadores do estado do Rio de Janeiro – FEPERJ 
− (Centro – Niterói) 
− Associações e Cooperativas de Pescadores - Pesca Artesanal 
− Associação de Pescadores e Amigos da Praia Grande (Praia Grande – Centro – 

Niterói); 
− Associação de Pescadores e Amigos de São Pedro (Terminal Rodoviário João 

Goulart -Centro –Niterói); 
− Associação Livre dos Maricultores de Jurujuba –ALMARJ (Jurujuba – Niterói); 
− Federação das Associações de Pescadores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro 

–FAPESCA (Jurujuba – Niterói); 
− Federação dos Aquicultores e Pescadores Artesanais do RJ –FAPA (Centro – 

Niterói). 
 

 
Tabela G12 - Artes da Pesca – Niterói (Jurujuba, Portugal Pequeno/Ponta d’areia e Região Ilha da 

Conceição 
 

Município Comunidade Arte da Pesca 

Niterói 

Jurujuba 

Coleta manual 
Cerco 
Emalhe de fundo 
Emalhe de superfície 
Caceio 
Cerco flutuante 
Linha de mão de fundo 
Linha de mão de superfície 
Linha de mão de garatões 
Mergulho (Livre, Bicheiro, 
Compressor) 

Portugal Pequeno/Ponta d’areia 

Linha de mão de fundo 
Caceio 
Cerco 
Coleta Manual 
Puça 
Bate bate 
Mergulho (Livre, Bicheiro, 
Compressor) 
Linha de mão com garatões 
Arrasto duplo 



343 
 

Região Ilha da Conceição 
(Chacrinha, Sardinha 88, Praça 

Por do Sol e Dona Zenaide) 

Vara e isca viva 
Arrasto duplo 
Arrasto simples 
Coleta manual 
Linha de mão de fundo 
Cerco 
Espinhel horizontal de fundo 
Linha de mão de superfície 
Espinhel vertical de fundo 
Caceio 
Espinhel horizontal de 
superfície boiado 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G13 – Espécies Capturadas – Niterói (Jurujuba, Portugal Pequeno/Ponta d’areia e Região Ilha 
da Conceição) 

Município Comunidade Espécies Capturadas 

Niterói 

Jurujuba 

Xarelete 
Galo 
Anchova 
Sardinha verdaeira 
Sardinhas agrupadas 
Maria-mole 
Goete 
Tainha 
Parati 
Robalo 
Piranha 
Mexilhão 
Corvina 
Espada 
Bonitos agrupados 
Polvo 
Lula 
Dourado 
Bagre 
Garoupa 
Pargo rosa 
Pescadas agrupadas 
Carapeba 
Pescada amarela 
Corcoroca 
Siris agrupados 
Olho de cão 

Portugal Pequeno/Ponta d’areia 

Raias agrupadas 
Trilha 
Maria-mole 
Pescada branca 
Castanha 
Tira-vira 
Polvo 
Badejo 
Bicuda 
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Trilha 
Camarão legítimo 
Pitão de iguapé 
Sardinha verdadeira 
Anchova 
Xarelete 
Espada 
Cavala 
Cavalinha 
Galo 
Olhete 
Sororoca 
Carapau 
Bagre 
Parati 
Albacora listrada 
Merluza 
Xarau 
Cherne 
Pargo rosa 
Lula 
Siris agrupados 
Mexilhão 
Linguado 
Bicuda 
Congro rosa 
Corvina 

Região Ilha da Conceição 
(Chacrinha, Sardinha 88, Praça 

Por do Sol e Dona Zenaide) 

Atuns agrupados 
Dourado 
Paru 
Espadarte 
Machote 
Piranha 
Garoupa 
Badejo 
Xarelete 
Albacora listrada 
Albacora azul 
Sardinha verdadeira 
Bonitos agrupados 
Camarão rosa 
Congro rosa 
Covina 
Cherne 
Namorado 
Tira-vira 
Linguado 
Casa anjo 
Batata de alto 
Batata da pedra 
Pescada branca 
Tainha 
Caranguejo Guaiamum 
Pargo rosa 
Olho de cão 
Olhete 
Olho de boi 
Cavalinha 
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Lagosta 
Polvo 
Camarão legítimo 
Lula 
Trilha 
Sapo 
Raias agrupadas 
Maria-mole 
Palombeta 
Mexilhão 
Corcoroca 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G14 – Formas de comercialização – Niterói (Jurujuba, Portugal Pequeno/Ponta d’areia e 
Região Ilha da Conceição) 

 
Município Comunidade Destino da Produção 

Niterói 

Jurujuba 

Atravessador 
Venda direta 
Peixaria 
Restaurante 
Associação 

Portugal Pequeno/Ponta d’areia 

Atravessador 
Venda direta 
Peixaria 
Restaurante 
Mercado de São Pedro 
Indústria de beneficiamento 

Região Ilha da Conceição 
(Chacrinha, Sardinha 88, Praça 

Por do Sol e Dona Zenaide) 

Atravessador 
Venda direta 
Peixaria 
Feira livre 
Restaurante 
Industria de beneficiamento 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G15 – Frota – Niterói (Jurujuba, Portugal Pequeno/Ponta d’areia e Região Ilha da Conceição) 
 

Município Comunidade Tipo de 
embarcação 

Comprimento 
(metros) 

Capacidade 
Carga (kg) 

Uso 
motor 

Niterói 

Jurujuba Boca aberta 
Convés 
Fechado 

3,00 a 13,00 100,00 a 
20.000,00 

Sim e não 

Portugal 
Pequeno/Ponta 

d’areia 

Boca aberta 
Convés 
Fechado 

5,60 a 26,00 150,00 a 
130.000,00 

Sim e não 
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Região Ilha da 
Conceição 
(Chacrinha, 
Sardinha 88, 

Praça Por do Sol 
e Dona Zenaide) 

Boca aberta 
Convés 
Fechado 

3,00 a 28,40 110,00 a 
110.000,00 

Sim e não 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 
 
• Município de Duque de Caxias 
 
Comunidades Chacrinha, Sarapuí e Saracuruna 
 

A caracterização  da frota dessas comunidades, segundo dados da FIPERJ (2015), 
apontam para o uso de embarcações do tipo Boca aberta, cuja variação de comprimento 
gira em torno de 3,00 a 9,00 metros e capacidade de carga variando entre 800,00 a  
10.000,00 kg. E as espécies capturadas são comuns as demais comunidades pesqueiras da 
Baía de Guanabara,com destaque para o caranguejo na Chacrinha,  conforme se pode 
constatar nos dados em anexo.  
 

O principal desembarque de Chacrinha é de caranguejos e é feito as margens da 
Rodovia Washington Luiz/BR040. Outro ponto de desembarque da comunidade é em 
Sarapuí na Rua Diamante. E  as modalidades de conservação do pescado,  utilizam gelo, 
caixa isotérmica, caixa plástica, porão/urna, saco, casco de geladeira, e/ou nenhuma 
refrigeração.Com relação as formas de comercialização destacam-se: atravessador, venda 
direta, peixaria, restaurante, Ceasa, feira livre e doação aos vizinhos. 
 

Atua nessa área  a Associação dos Pescadores do Porto da Chacrinha fundada há 
cerca de 40 anos atrás e a qual estão filiados cerca de  100 pescadores. 
 

Tabela G17 – Artes da pesca – Comunidades de Duque de Caxias 
 

Município Comunidade Arte da Pesca 

Duque de Caxias Chacrinha 

Redinha de Caranguejo ou 
Guaiamum 
Puça 
Rede de espera 
Arrasto 
Coleta Manual 
Caceio 
Armadilha 
Curral 
Rede fina de camarão 
Emalhe de superfície 
Emalhe de fundo 
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 Sarapuí 

Coleta manual 
Armadilha 
Rede de Espera 
Emalhe de superficie 
Redinha de Caranguejo ou 
Guaiamum 
Rede fina de camarão 
Caceio 
Curral 

 Saracuruna 

Vara e isca viva 
Rede de Espera 
Linha de mão de fundo 
Linha de mão de superfície 
Tarrafa 
Emalhe de Superfície 
Armadilha 
Puça 
Redinha de Caranguejo ou 
Guaiamum 
Caceio 
Coleta manual 
Emalhe de fundo 
Rede fina de camarão 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 
 

Tabela G18 – Frota – Comunidades de Duque de Caxias 
 

Município Comunidade Tipo de 
embarcação 

Comprimento 
(metros) 

Capacidade 
Carga (kg) 

Uso 
motor 

Duque de 
Caxias 

Chacrinha 
Boca aberta 5,00 a 8,00 2.000,00 a 

10.000,00 
Sim e não 

Sarapuí Boca aberta 4,00 a 9,00 800,00 Sim e não 

Saracuruna 
Boca aberta 3,00 a 8,00 1.000,00 a 

10.000,00 
Sim e não 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
Tabela G19 – Espécies Capturadas – Comunidades de Duque de Caxias 

 
Município Comunidade Espécies Capturadas 

Duque de Caxias Chacrinha 

Siris agrupados 
Corvina 
Savelha 
Caranguejo Guaiamum 
Caranguejos agrupados 
Camarões agrupados 
Camarão legítimo 
Bicuda 
Sardinha bandeira 
Tainha 
Pescada foguete 
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Bagre 
Robalo Flecha 

 Sarapuí 

 
Caranguejo Guaiamum 
Caranguejos agrupados 
Corvina 
Tainha 
Bagre 
Siris agrupados 

 Saracuruna 

Corvina 
Tainha 
Anchova 
Pescadas agrupadas 
Bagre 
Sapo 
Espada 
Caranguejo Guaiamum 
Caranguejos agrupados 
Sardinhas agrupadas 
Robalo 
Robalo Flecha 
Namorado 
Sardinha bandeira 
Pescada amarela 
Badejo 
Savelha 
Camarão legítimo 
Cavalinha 
Tilápia 
Siris agrupados 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G20 – Formas de comercialização – Comunidades de Duque de Caxias 
 

Município Comunidade Destino da Produção 

Duque de Caxias Chacrinha 

Feira livre 
Ceasa 
Venda direta 
Atravessador 

 Sarapuí 

Restaurante 
Venda direta 
Feira livre 
Ceasa 

 Saracuruna 

Venda direta 
Atravessador 
Restaurante 
Feira livre 
Peixaria 
Doação aos vizinhos 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 
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• Município de Magé 
 
Comunidades de Ipiranga/Praia do Limão, Mauá, Ponte de Ferro, Anil, Olaria, São 
Francisco, Praia da Coroa, Piedade, Barbuda 
 

Pesquisa realizada pela Fundação Prozee, SEAP e IBAMA (2005) registra que 
“os municípios que compõem a baia de Guanabara têm na pesca com rede de emalhe a 
principal pescaria, com grande diversificação de tipos de redes(redes de fundeio, de volta, 
caça e malha e caceio). Na área oceânica prevalecem as redes de emalhe para enchova, 
corvina e tainha. Já a rede de cerco é empregada principalmente para a captura das 
sardinhas boca torta,verdadeira e laje. O arrasto costeiro, na captura do camarão 
rosa,pescadinha e corvina. Na pesca de linha e anzol as principais espécies-alvosão o 
cherne, corvina, enchova e piraúna; o espinhel é empregado na pesca de corvina, pescadas 
e enchova.” (PROZZE, SEAP e IBAMA, 2005:45,46). 
 

As artes da pesca aqui praticadas são: a rede fixa simples (emalhe), para bagre, 
corvina e tainha; o cerco fixo, para a corvina, tainha, bagre e robalo; e o arrasto duplo 
para o camarão 7 barbas e branco. (PROZEE, SEAP e IBAMA, 2006). Segundo relatório 
da FAERJ, SEBRAE (2009) “A pesca com currais (tipo de cerco fixo) é uma importante 
atividade da pesca artesanal no fundo da Baía da Guanabara, principalmente nas 
proximidades de Mauá”. Dados do IBAMA (2002), a partir de levantamento/pesquisa 
feita pela PETROBRAS, (após o acidente de óleo em 2000), com objetivo de identificar 
os currais na Baía, visando indenização dos pescadores, quantificou 208 currais na BG, 
33% destes nas áreas de Piedade, em Magé. Nesse mesmo estudo foram identificados 
currais em São Francisco e Ipiranga. 
 

Para Rosa e Mattos (2010) a captura do caranguejo é feita predominantemente 
com a utilização de armadilhas (laços) formadas por tiras de plástico, colocadas sobre as 
tocas. Após capturar, o catador prende o caranguejo, que será vendido nas ruas e feiras, 
em cordas, separado por tamanhos. 
 

Segundo dados do Relatório Final do Projeto de Monitoramento da Atividade 
Pesqueira no Litoral do Brasil – Projeto ESTATPESCA, realizado pela Fundação Prozee, 
SEAP e IBAMA (2006), em 2005 Magé contava com uma quantidade de frota pesqueira 
marinha e estuarina correspondente a 15,5% do total da frota pesqueira no Estado do Rio 
de janeiro. As embarcações de Magé (461 no total), identificadas no relatório são: 11 
Bateira; 03 Botes com cabo grande; 08 Botes com cabo médio; 24 Botes com cabo 
pequeno; 27 Botes sem cabo grande; 88 Botes sem cabo pequeno; 295 Caíco; 5 Canoas e 
nenhuma traineira. (PROZZE, SEAP/IBAMA, 2006:256). 
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Segundo dados da FIPERJ (2015) a frota para as comunidades de Magé integram 
embarcações  do tipo Boca aberta e Convés fechado, cuja variação de comprimento gira 
em torno de 4,00 a 11,00 metros e capacidade de carga variando entre 100,00 a 1.000,00 
kg. 
 

Em relação às áreas de pesca, segundo IBAMA (2002), “a maior parcela das 
capturas do caranguejo ocorre nos manguezais da APA de Guapimirim e suas regiões 
vizinhas. As estimativas de produção para a localidade de Feital, em Magé, indicam que 
o ponto concentra cerca de 46% da produção total de caranguejos na baía” 
(IBAMA,2002:26). 
 

A pesca feita por meio de puçás, no Canal de Magé e Piedade, normalmenteacontecem 
no período diurno, obrigatoriamente em zonas mais profundas, margens da Baía de 
Guanabara e entorno das ilhas (HABITEC, 2012:68). Nos dados da FIPERJ (2015) é 
possível identificar mangue e mar como ambiente de pesca das comunidades de Magé.  
Ainda de acordo com dados da FIPERJ de 2012, os principais locais de desembarque são: 

− São Francisco: praia de São Francisco; 
− Praia da Olaria: Colônia Z9 na Rua Roberto Silveira; 
− Ipiranga: Av. do Imperador; 
− Piedade: antiga Estrada de Piedade; 
− Piedade 1: antiga Estrada de Piedade, depois da ponte de ferro; 
− Canal de Magé (depois da ponte): Av. Paulo Maurício dos Santos, 300; 
− Canal de Magé (antes da ponte): Av. Prof. José Leandro. 

 
Nos dados da FIPERJ (2015), em Magé foram listadas duas formas de 

armazenamento: gelo e in natura. Em Magé, segundo informações da Fundação Prozee 
(2005) apud Barroso e Wiefels (2010) existem 3 fábricas de gelo, existindo ainda no 
CEASA outras 7 fábricas que abastecem este mercado. 
 

Segundo dados da FIPERJ (2015),foram identificadas três formas de comercialização, 
caracterizadas como destino da produção: atravessador, venda direta e peixaria; e as 
principais espécies comercializadas são: Tainha, Corvinhota, Tainhota, Parati, Mistura, 
Bagre, Robalo, Corvina, Tilápia, Camarão, Sirismirim e açú, além da comercialização do 
caranguejo.  
 
  A Praia de Olaria, representa uma área tradicionalmente ligada à atividade 
pesqueira, como indica o mapa de pesca elaborado por Lísia Bernardes e Nilo Bernardes 
em 1950. Neste documento a localidade aparece representada como importante núcleo 
pesqueiro do estado (BERNARDES e BERNARDES, 1950). As duas modalidades de 
pesca mais frequentes nesta comunidade são pesca com curral e com rede de espera ( 
Rodrigues em 2008).  No passado a pesca com curral era muito próspera 
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  No que se refere as formas de comercialização, a praia de Olaria possui um 
desembarque significativo, onde é grande a presença de intermediários e a produção 
arrematada é levada para o CEASA, no Rio de Janeiro, conforme relatos de Rodrigues 
(2009).  
 
  Em Olaria  não há um píer e o desembarque ocorre na praia. Não há a figura do 
transportador do pescado, trabalho que é realizado pelo próprio pescador. A única balança 
utilizada é mecânica e fica sobre o calçadão. O instrumento pertence à Colônia Z-09, que 
não cobra nada pela sua utilização. Seu estado de conservação já está muito precário, o 
que dificulta a leitura do peso. Todos presumem que o tabuleiro pese 2 Kg e esta quantia 
é abatida do peso total obtido. 
 
  Rodrigues (2009) observou que em Olaria, semelhante ao observado no Gradim/S. 
Gonçalo, há um atravessador principal responsável pelo arremate de praticamente toda a 
produção. Este, por sua vez, transporta o pescado em um caminhão frigorífico até o 
CEASA onde o comercializa na “rampa”. Denominação dada pelos intermediários de 
Magé a uma área externa ao CEASA onde o pescado é comercializado sem a 
intermediação do leiloeiro. 
 
  Outro comprador observado frequentemente nos desembarques que ocorrem na 
Praia de Olaria é o peixeiro do bairro. Geralmente o estabelecimento funciona a menos 
de 50 metros do ponto de desembarque e conforme os pescadores locais contaram a 
Rodrigues: “basta atravessar a rua para o pescado ficar 50 % mais caro”. Esta percepção 
parece que não influencia na negociação do preço de primeira venda do pescado, ou seja, 
aquele oferecido pelo comerciante local aos pescadores, sendo este controlado pelo 
peixeiro. 
 

As comunidades pesqueiras de Magé encontram-se organizadas através da 
Colônia Z9, FEPERJ e a Associação Homens e Mulheres do Mar AHOMAR.  

Tabela G21 - Arte da Pesca – Comunidades de Magé 
 

Município Comunidade Arte da Pesca 

Magé 

Comunidade de Ipiranga: (Praia 
do Limão, Praia da Ponte de 
Ferro), Anil e São Francisco 

Caceio 
Redinha de Caranguejo ou 
Guaiamum 
Puça 
Bate bate 
Armadilha 
Tarrafa 
Curral 
Rede fina de camarão 
Linha de mão de superfície 
Vara e isca viva 

Olaria Caceio 
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Redinha de Caranguejo ou 
Guaiamum 
Puça 
Bate bate 
Armadilha 
Tarrafa 
Curral 
Rede fina de camarão 
Linha de mão de superfície 

Piedade 

Curral 
Tarrafa 
Caceio 
Bate bate 
Rede fina de camarão 
Puça 
Coleta manual 

Barbuda 

Puça 
Armadilha 
Coleta manual 
Caceio 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G22– Frota – Comunidades de Magé 
 

Município Comunidade Tipo de 
embarcação 

Comprimento 
(metros) 

Capacidade 
Carga (kg) 

Uso motor 

Magé 

Comunidade 
de Ipiranga: 

(Praia do 
Limão, Praia 
da Ponte de 

Ferro), Anil e 
São Francisco 

Boca aberta 
Convés 
fechado 

5,50 a 11,00 200,00 a 
2.000,00 

Sim e não 

Olaria 
Boca aberta 
Convés 
fechado 

6,30 a 9,00 200,00 a 
2.000,00 

Sim e não 

Piedade 
Boca aberta 
 

6,00 a 7,00 1.000,00 Sim 

Barbuda 
Boca aberta 
Convés 
fechado 

4,00 a 6,00 100,00 a 
1.000,00 

Sim 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 
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Tabela G23 – Espécies Capturadas – Comunidades de Magé 
 

Município Comunidade Espécies Capturadas 

Magé 

Comunidade de Ipiranga: (Praia 
do Limão, Praia da Ponte de 
Ferro), Anil e São Francisco 

Tainha 
Corvina 
Espada 
Piranha 
Caranguejo Guaiamum 
Pescadas agrupadas 
Bagre 
Robalo Flecha 
Camarões legítimos 
Sardinhas agrupadas 
Siris agrupados 
Caranguejos agrupados 
Parati 
Anchova 
Tilápia 
Xarelete 

Olaria 

Tainha 
Corvina 
Espada 
Piranha 
Caranguejo Guaiamum 
Pescadas agrupadas 
Bagre 
Robalo Flecha 
Camarões legítimos 
Sardinhas agrupadas 
Siris agrupados 
Caranguejos agrupados 
Parati 
Pescada amarela 
Anchova 
Corcoroca 
Olho de cão 

Piedade 

Siris agrupados 
Corvina 
Robalo Flecha 
Robalo Peva 
Bagre 
Corvina 
Pescadas agrupadas 
Tainha 
Parati 
Camarão legítimo 
Tilápia 
Savelha 
Robalo 
Caranguejos agrupados 
Sardinha verdadeira 
Caranguejo centolla 
Caranguejo Guaiamum 
Paru 

Barbuda 
Tainha 
Corvina 
Bagre 
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Robalo Flecha 
Siris agrupados 
Caranguejos agrupados 
Caranguejo Guaiamum  
Robalo 
Piranhas 
Pescadas agrupadas 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G24 – Destino da Produção 
 

Município Comunidade Destino da produção 

Magé 

Comunidade de Ipiranga: (Praia 
do Limão, Praia da Ponte de 
Ferro), Anil e São Francisco 

Atravessador 
Venda direta  
Peixaria 

Olaria 
Atravessador 
Peixaria 
Venda direta 

Piedade 
Atravessador  
Venda livre 
Feira livre 

Barbuda 
Venda direta  
Atravessador 
Peixaria 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 
• Município de Itaboraí 
 
Comunidade de Itambi 
 

As comunidades de Itambi são responsáveis por somente 23 % das capturas 
realizadas na APA de Guapimirim. Isso porque as embarcações dos municípios de São 
Gonçalo e Magé, na maioria dos casos são embarcações de maior porte, com capacidade 
para seis a dez pessoas, sendo movidas em geral com motores de centro e costumam 
rebocar barcos menores para acesso aos canais de difícil navegação para embarcações 
maiores.(Petrobrás, 2016) Essa característica confere maior capacidade de produção para 
os catadores de São Gonçalo e Magé/Guapimirim, em relação aos catadores da 
comunidade da bacia de Itambi. Pandeff (2010) realizou estudo entre 2005 e 2008 com 
55 catadores, sendo que a produção média, levando-se em consideração os 04 anos da 
pesquisa, foi de 160.162 unidades de caranguejo com média de preço de R$1,30. 
 

O autor ressalta, no entanto que essa produção é maior ainda, pois a legislação 
ambiental no município de Itaboraí proíbe a captura de fêmeas em seu território durante 
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todo o ano, sendo mais restritiva que a legislação federal em vigor. Acrescidos os dados 
de captura das fêmeas Pandeff (2010) chegou a uma produção de 256.260 unidades. A 
média de capturas acrescida dos dados de Magé e São Gonçalo chega a 1.110.458 
unidades. Mais detalhes sobre as espécies capturadas ver em anexo.  
 

Segundo dados da FIPERJ (2015) é possível identificar mangue, mar, estuário, 
laguna e rio, como ambientes de pesca relacionados à comunidade de Itambi. E segundo 
o mesmo documento, foram identificadas seis formas de comercialização, em Itambi, 
caracterizadas como destino da produção: atravessador, venda direta, peixaria, feira livre, 
restaurantes e Mercado de São Pedro. 
 

Atuam na comunidade as seguintes entidades:  
− Associação dos Moradores de Itambi; 
− Associação de Pescadores de Itambi - ITAPESCA, fundada em 2007; 
− Associação de Caranguejeiros e Pescadores e Amigos de Itambi - ACAPESCA. 

 
Tabela G25 - Arte da Pesca – Itaboraí (Itambi) 

 
Município Comunidade Arte da Pesca 

Itaboraí Itambi 

Emalhe de fundo  
Redinha de caranguejo ou 
Guaiamum 
Tarrafa 
Rede fina de camarão 
Armadilha 
Caceio 
Linha de mão de fundo 
Coleta manual 
Emalhe de superfície 
Puça 
Vara e isca viva 
Espinhel horizontal de superfície 
Espinhel horizontal de fundo 
Linha de mão com guarantã 

 
Fonte: FIPERJ, 2015. 

 
Tabela G26 – Frota – Itaboraí (Itambi) 

 
Município Comunidade Tipo de 

embarcação 
Comprimento 

(metros) 
Capacidade 
Carga (kg) 

Uso motor 

Itaboraí Itambi 
Boca aberta 

Convés 
fechado 

3,00 a 10,00 1.000,00 a 
10.000,00 

Sim 

 
Fonte: FIPERJ, 2015. 
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Tabela G27 – Espécies Capturadas – Itaboraí (Itambi) 
 

Município Comunidade Espécies Capturadas 

Itaboraí Itambi 

Raias agrupadas 
Robalo Flecha 
Siris agrupados 
Caranguejos agrupados 
Tilápia  
Acaraí 
Batata de pedra 
Caranguejo Guaiamum 
Corvina 
Savelha 
Pescadas agrupadas 
Carapeba 
Robalo Peva 
Tainha 
Porco 
Badejo 
Bagre africano 
Pescada amarela 
Porco chinelo 
Paru 
Robalo 
Ova de tainha 
Dourado 
Espada 
Lula 
Olho de cão 
Namorado 
Papa terra 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
Tabela G28 - Formas de comercialização – Itaboraí (Itambi) 

 
Município Comunidade Destino da produção 

Itaboraí Itambi 

Atravessador 
Venda direta 
Peixaria 
Mercado de São Pedro 
Restaurante 
Feira livre 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 
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• Município de São Gonçalo 
 
Comunidades de Ilha de Itaóca (Praia da Luz, Praia Da Beira, Praia de São Gabriel), Praia 
das Pedrinhas/Boa Vista, Gradim/Porto Novo 
 

As principais entidades atuantes no município e que tem como centralidade a 
pesca são:  

− Associação de Pescadores e Escarnadeiras de Siri da Praia da Luz – 
APESCASIRILUZ;  

− Associação de Pescadores da Praia das Pedrinhas (APPP), fundada em 2000;  
− Associação dos Pescadores Livres do Gradim e Adjacências – ApelGA 
− Associação de Moradores do Gradim 
− Federação das Associações de Pescadores Artesanais do Estado do Rio de Janeiro 

(FAPESCA)  
− União das Entidades de Pesca e Aquicultura do Estado do Rio de Janeiro UEPA.  

 
Praia das Pedrinhas 

Os barcos utilizados na pesca artesanal são em sua grande maioria de madeira e 
motorizados, medem de 4 a 9 metros de comprimento e embarcam normalmente dois 
pescadores. Os motores mais usados são de 3,5 HP a 9 HP (motor de centro) e 15 HP 
(motor de popa). As modalidades de pesca de subsistência mais utilizadas são a linha, 
arrastãozinho, emalhe pequeno; na pesca artesanal comercial o arrasto de porta, rede de 
cerco, emalhe, e espinhel. Os principais recursos são: camarão; sardinha; tainha; bagre; 
corvina; robalo; enchova; pescada. (PETROBRAS/MINERAL, 2007:145). 
 

Os dados da frota para as comunidades de São Gonçalo, segundo FIPERJ (2015), 
apontam para o uso de embarcações do tipo Boca aberta e Convés fechado nas 
comunidades da Ilha de Itaóca (Praia da Luz, Praia da Beira, Praia de São Gabriel) e 
Gradim/Porto Novo e, tipo Boca aberta para Praia da Pedrinha/Boa Vista. 
 
Comunidade Pesqueira do Gradim 
 Aqui as embarcações variam de 5,00 a 34,00 metros e a capacidade de carga fica 
em torno de100,00 a 120.000,00 kg. Aqui a comercialização do pescado se dá nos 
seguintes termos: assim que chegam no pátio da associação, o pescado é pesado. A 
Associação dos Pescadores Livres do Gradim e Adjacências – APELGA – possui três 
balanças, uma digital e duas mecânicas. A pesagem também é cobrada, pelo que é 
chamado de “pinga”, ou seja, é retirado um peixe do tabuleiro do pescador, que depois é 
revendido pela associação.  
 
 O principal comprador do Gradim cota o preço do pescado nas bases do que foi 
praticado no mercado de Ponta da Areia (que abre e fecha mais cedo que o do Gradim) e, 
portanto, a margem de negociação do preço é muito pequena. Os demais compradores 



358 
 

(donos de peixarias de Niterói, São Gonçalo, intermediários que revendem diretamente a 
restaurantes) não elevam muito o preço do pescado, pois a produção costuma ser superior 
a demanda. No CEASA, estes intermediários revendem o pescado para o Box 50. 

 
 

Tabela G29 - Arte da Pesca – São Gonçalo (Comunidades de Ilha de Itaóca - Praia da Luz, Praia da 
Beira, Praia de São Gabriel), Praia das Pedrinha/Boa Vista e Gradim/Porto Novo 
Município Comunidade Arte da Pesca 

São Gonçalo 

Comunidades de Ilha de Itaóca 
(Praia da Luz, Praia da Beira, 

Praia de São Gabriel) 

Armadilha 
Puça 
Alvitana 
Redinha de Caranguejo ou 
Guaiamum 
Caceio 
Tarrafa 
Espinhel horizontal de superfície 
Espinhel horizontal de fundo 
Curral 
Rede de mão de fundo 
Coleta manual 
Rede de espera 
Rede fina de camarão 
Arrasto 
Arrasto duplo 
Linha de mão de superfície 
Linha de mão de fundo 

Praia das Pedrinhas/Boa Vista 

Emalhe de superfície 
Emalhe de fundo 
Alvitana 
Linha de mão de fundo 
Rede fina de camarão 
Caceio  
Arrasto 

Gradim/Porto Novo 

Cerco 
Cerco flutuante 
Cerco fixo 
Arrasto duplo  
Arrasto simples 
Linha de mão de superfície 
Arrasto 
Espinhel horizontal de fundo 
Espinhel vertical de fundo 
Emalhe de superfície 
Armadilha 
Rede fina de camarão 
Vara e isca viva 
Mergulho (Livre, Bicheiro, 
Compressor) 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 
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Tabela G30 - Frota – São Gonçalo (Comunidades de Ilha de Itaóca - Praia da Luz, Praia da Beira, Praia 

de São Gabriel), Praia das Pedrinha/Boa Vista e Gradim/Porto Novo 
 

Município Comunidade Tipo de 
embarcação 

Comprimento 
(metros) 

Capacidade 
Carga (kg) 

Uso motor 

São Gonçalo 

Comunidades 
de Ilha de 

Itaóca (Praia 
da Luz, Praia 

da Beira, Praia 
de São 

Gabriel) 

Boca aberta 
Convés 
fechado 

3,00 a 7,80 100,00 a 
5.000,00 

Sim e não 

Praia das 
Pedrinhas/Boa 

Vista 

Boca aberta 
 

4,00 a 10,40 300,00 a 
4.000,00 

Sim 

Gradim/Porto 
Novo 

Boca aberta 
Convés 
fechado 

5,00 a 34,00 100,00 a 
120.000,00 

Sim 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 

Tabela G31 – Espécies Capturadas – São Gonçalo (Comunidades de Ilha de Itaóca - Praia da Luz, 
Praia da Beira, Praia de São Gabriel), Praia das Pedrinha/Boa Vista e Gradim/Porto Novo 

Município Comunidade Espécies Capturadas 

São Gonçalo 
Comunidades de Ilha de Itaóca 
(Praia da Luz, Praia da Beira, 

Praia de São Gabriel) 

Caranguejos agrupados 
Caranguejo Guaiamum 
Siris agrupados 
Camarão legítimo 
Tainha 
Corvina 
Pescadas agrupadas 
Corcoroca 
Savelha 
Sardinhas agrupadas 
Bagre 
Robalo  
Pampo 
Anchova 
Mexilhão 
Badejo 
Garoupa 
Parati 
Espada 
Raias Agrupadas 
Olho de cão 

 Praia das Pedrinhas/Boa Vista 
Tainha 
Corvina 
Sardinha verdadeira 
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Camarão rosa 
Caranguejo Guaiamum 
Espada 
Robalo Flecha 
Robalo 
Pescadas agrupadas 
Bagre 
Anchova 
Camarão legítimo 

 Gradim/Porto Novo 

Sardinha verdadeira 
Sardinhas agrupadas 
Savelha 
Sapateira 
Cavalinha 
Camarão rosa 
Camarão cristalino 
Camarão legítimo 
Carapau 
Oveva 
Galo 
Robalo Flecha 
Castanha 
Pescada branca 
Albacora listrada 
Albacora azul 
Pampo 
Parati 
Xarau 
Lagosta 
Linguado 
Merluza 
Maria-mole 
Trilha 
Xarelete 
Atuns agrupados 
Dourado 
Namorado 
Cherne 
Olho de cão 
Batata de olho 
Corvina 
Congro rosa 
Raias agrupadas 
Anchova 
Mexilhão 
Bonitos agrupados 
Pescada foguete 
Pita de iguape 
Pargo rosa 
Sapo 
Cavala 
Lula 
Polvo 
Abrate 
Camarão preto 
Espada 
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Bagre 
Caranguejo guaiamum 
Michole de areia/aipim 
Tira vira 
Bonito serrinha 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 

 
Tabela G32- Formas de comercialização – São Gonçalo (Comunidades de Ilha de Itaóca – Praia da 

Luz, Praia da Beira, Praia de São Gabriel), Praia das Pedrinha/Boa Vista e Gradim/Porto Novo 
Município Comunidade Destino da produção 

São Gonçalo 
Comunidades de Ilha de Itaóca 
(Praia da Luz, Praia da Beira, 

Praia de São Gabriel) 

Atravessador 
Venda direta 
Feira livre 
Mercado São Pedro 
Restaurante 

 Praia das Pedrinhas/Boa Vista 
Atravessador 
Venda direta 

 Gradim/Porto Novo 

Atravessador 
Venda direta 
Peixaria 
Feira livre 
Ceasa 
Indústria de beneficiamento 

 
Fonte: FIPERJ, 2015 
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1.1. Conservação do Pescado 
  
 No que se refere as formas de conservação do pescado, informações da FIPERJ 
(2014) destaca a  utilização de gelo, caixa isotérmica, caixa plástica, porão/urna, saco, 
casco de geladeira, e/ou nenhuma refrigeração. E dados atualizados desta instituição para 
2015  indicam o uso pelas comunidade de gelo e in natura, como forma de conservação e 
armazenamento do pescado. Segundo Barroso e Wiefels (2010), utilizam-se caixas 
plásticas para desembarcar os pescados que vão diretos para caminhões frigoríficos. No 
caso dos desembarques artesanais, usa-se gelo, caixa de isopor ou pequenos congeladores 
(freezer). Para os autores, existe ainda o fornecimento de gelo aos pescadores, feito por 
algumas fábricas de sardinhas, para evitar perda da qualidade do pescado. De acordo com 
os autores,  existem três fábricas de gelo em Magé e mais sete fábricas de gelo na CEASA 
(estas para abastecer o mercado). E segundo o Diagnóstico da Pesca no Estado do Rio de 
Janeiro (FIPERJ, 2013), em Niterói, no entreposto de Funelli, fabrica-se o próprio gelo 
(capacidade de produção de 140 toneladas por dia).  
 
 Na Ilha do Cajú, na CODEPE há  também uma fábrica de gelo. E o relatório da 
FIPERJ de 2014 registrava a seguinte situação:  

− Duque de Caxias: 60,2% mantém in natura, 25,2% mantém resfriado e 14,6% 
congelado. 

− Itaboraí: 40% forma in natura; 37,5% forma resfriada e 22,5% congelado; 
− 48% dos entrevistados afirmam utilizarem mais de uma das opções para 

conservação do pescado. 
− Niterói, a maior parte dos trabalhadores (55,1% do total) afirma que mantém 

no gelo. E  44,9% dos pescadores mantém o produto in natura. 
− Rio de Janeiro, 66% dos pescadores conservam o material no gelo, in natura 

(35%) e de frigorífico (0,36%) 
− São Gonçalo – a grande maioria informa que mantém o produto no gelo (90% 

do total), menos de 1% mantém no frigorífico e os demais mantém o pescado 
in natura  

− Magé: 60% do total dos trabalhadores mantém no gelo o pescado, 4% utilizam 
frigorífico  e os demais estocam o produto pescado in natura. 

 
1.2. Mecanismos de Comercialização 
 
 A comercialização do pescado da Baía de Guanabara ocorre, segundo dados do 
IBAMA (2002), são o Mercado de São Pedro, em Niterói, e a Central de Abastecimento 
do Rio de Janeiro (CEASA). Existem, porém,  outras formas de comercialização, tais 
como a feita diretamente pelos donos dos boxes do mercado, sendo que antes o pescado 
passa pelo leilão na Colônia Z-8. Há ainda o comércio feito no local do desembarque, 
onde a produção da praia é comercializada e, também,vendida para intermediários/ 
atravessadores, peixarias ou em feiras. 
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 A imagem a seguir apresenta a cadeia produtiva do pescado e seu vinculo com o 
mercado consumidor:  
 
 
 
 

Pesca Artesanal Aquicultura Pesca Industrial 

Supermercados Peixarias 

Atacadista 
Empresas de 

Beneficiamento 

Intermediário Coletor 

Empresas de 
Beneficiamento 

Atravessador  

CONSUMIDOR FINAL 

Mercados 
Públicos 

Feiras e Outros 

Intermediário Coletor 
Distribuidor 

Hotéis e 
Restaurantes 
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Fonte: FAERJ e SEBRAE, 2009. 
 
  
 A produção vinda do Caju, é na maioria das vezes intermediada por atravessadores 
que a revendem no mercado da CEASA em Irajá. Após o fim do do mercado de peixe da 
Praça XV, a comercialização do pescado passou a ser feita na CEASA, inicialmente em 
caráter provisório, até  a construção de um entreposto pesqueiro definitivo para os 
pescadores fluminenses. Um dos desdobramentos dessa situação foi a expansão  da cadeia 
de comercialização do pescado no Rio de Janeiro, pois  tornou-se  inviável para os 
pescadores transportar o pescado para o novo mercado. 
 
 Na Ilha do Governador, em Tubiacanga algumas “peixarias” foram  improvisadas 
nas casas de pescadores e  a maior parcela do pescado ali capturado passou a ser  
revendido em outros inclusive chegando a comunidade de Gradim/São Gonçalo, embora 
preferencialmente fosse comercializado na própria Ilha do Governador. Na comunidade 
do Jequiá, a comercialização ocorre banca da Colônia de Pescadores. Jé em Cocotá, onde 
segundo IBAMA (2002), ocorre, principalmente, comercialização de camarão como isca; 
a venda do pescado era centralizada em um único pescador que revendia para a CEASA, 
para peixarias e ambulantes, situação que tendia a ocorrer também com a produção 
proveniente da Praia da Bica, Bancários e Praia da Rosa.  
 
 Segundo dados da FIPERJ (2014), o destino da produção do pescado 
desembarcado no Rio de Janeiro está distribuído da seguinte forma: 41% venda direta, 
19,53 % venda por atravessador e 16,42% venda através das peixarias. E a forma como 
se comercializa o pescado neste município destaca-se 27,1% para o pescado 
comercializado inteiro e 21,4% para o pescado comercializado in natura. 
 
 No município de Magé, a maior parte da produção é comercializada por 
intermediários  que posteriormente a comercializam com a CEASA, no Rio de Janeiro. 
Na praia de Olaria atua a figura do  “ peixeiro do bairro”, embora  aparecem outros 
intermediários, donos de peixarias localizadas em outras cidades, como Itaboraí, Duque 
de Caxias e Petrópolis.  
 
 A Colônia Z-09, em Magé, tentou, sem sucesso,em diferentes momentos criar uma 
cooperativa. Segundo documento da FIPERJ (2014) em Magé a distribuição percentual 
do pescado é feita da seguinte forma: 45,5% atravessador, 28,9% venda direta, 13,2% 
feira livre, 7,4% peixarias, 2,4% CEASA, as demais se distribuem entre 
restaurantes,mercado e atacado. E as duas principais e mais utilizadas formas de venda 
são 37,7% pescado comercializado inteiro e 28,1% in natura.  
 
 No município de Itaboraí, segundo FIPERJ (2014), as principais formas de 
comercialização do pescado feita pelos entrevistados são: 66,7% venda direta, 24,2% 
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vendaem peixaria, e 4,5% realizada pelos atravessadores, entre outras. E em São Gonçalo 
a Associação dos Pescadores Livres do Gradim e Adjacências – APeLGA -  é o  principal 
ponto de comercialização.O principal comprador do Gradim faz a cotação  do preço do 
pescado tendo como referencia o que foi praticado no mercado de Ponta da Areia, 
conforme já comentado. 
 
 O Gradim, assim como Olaria em Magé são as comunidades que apresentam 
grande volume de desembarque de pescado e onde a presença de intermediários é 
significativa. Em ambas as comunidades a produção arrematada é levada para o CEASA, 
no Rio de Janeiro.  
 
 Na Ilha de Itaóca, onde predomina a atividade das sirizeiras, a produção é 
praticamente  comercializados nos restaurantes da região.  Segundo dados da FIPERJ 
(2014) a distribuição do pescado em São Gonçalo, de acordo com os entrevistados, se 
divide em: 58,2% comercialização feita por atravessador, 31,0% venda direta, 3,1% 
venda em peixarias e 2,9% CEASA. E a forma de comercialização informada se dá: 
32,7% pescado comercializado inteiro e 31,7% pescado comercializado in natura.  
 
 No município de Guapimirim a destinação da produção de pescado em 
Guapimirim, segundo dados da FIPERJ (2014) é: 50% venda direta, 33% via atravessador 
e 17% peixarias. E as formas de comercialização deste pescado compreendem 50% 
comercializado in natura, 42% comercializado inteiro e 8% resfriado. 
 
 Em Niterói, o Mercado São Pedro, a CEASA e a Colônia Z8 praticamente 
concentram  a comercialização do pescado. Segundo dados da INFOPESCA (2010) 40% 
do pescado comercializado na Colônia Z-8, na Praia Grande, Niterói, vem do 
desembarque de Jurujuba. (INFOPESCA, 2010:05,06). Com relação ao mexilhão, 
cultivado pelos pescadores da Associação Livre dos Maricultores de Jurujuba 
(ALMARJ),    que produza cerca de 6 t/mês de mexilhões, sua comercialização é feita 
nos mercados atacadistas (Mercado São Pedro e CEASA) e no mercado varejista, 
supermercado, restaurantes e consumidores diretos (SOMA, 2010:18). Esse cultivo está 
posicionado na enseada de Jurujuba e é responsável por cerca de 35% (2,1t/mês). Os 
mariscos que passam por beneficiamento na unidade da ALMARJ, ganham o Selo de 
Inspeção Estadual (SIE).   
 
 Segundo a  FIPERJ (2014) a distribuição percentual da produção em Niterói se 
dá: 35,4% é feita por atravessador, 35,1% venda direta, 14,0% peixarias, 7,1% 
restaurantes, 3,6% industrias de beneficiamento, 2,1% associação, 1,8% mercado São 
Pedro, 0,3% CEASA, 0,3% feira livre, 0,3% pregoeiro. Com relação as formas de 
comercialização informadas, 38,1% comercializam o pescado inteiro e 32% comercializa 
o pescado resfriado. Este dado da FIPERJ (2014) contraria as informações anteriores onde 
CEASA e Mercado São Pedro são os principais pontos de comercialização do pescado. 
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Destino e comercialização da produção da pesca artesanal em Niterói: 
 

Tabela G16 - Destino e comercialização da produção da pesca artesanal em Niterói 
 

Ponto de Desembarque Comercialização do Pescado 
Jurujuba – Cais da Z-08 O pescado que não tem destinação industrial segue para o leilão da Z-

08. 
 

Jurujuba - ALMARJ O mexilhão passa por processamento, sendo cozido, descascado e 
embalado para venda. 

Praia Grande Pela proximidade geográfica, todo pescado desembarcado na Praia 
Grande é transportado por carrinhos de tração manual até o leilão do 
Mercado São Pedro (Z-08). 

Ponta da Areia Praticamente todo o pescado, à exceção daquele com destinação 
industrial é transportado para o leilão da Z-08 (Mercado São Pedro). O 
transporte é feito por caminhões. 

Ilha da Conceição / Dom Diniz Praticamente todo o pescado desembarcado, à exceção da Savelha 
vendida diretamente no local, é encaminhado para o leilão da Z-08. 

Ilha da Conceição / Chacrinha A produção é encaminhada pelos próprios pescadores para o leilão da 
Z-08, podendo em certos casos haver a compra no local por 
intermediários. 

Fonte: SOMA, 2010 com base no “Levantamento de dados da Atividade Pesqueira na Baía de Guanabara 
como subsídio para a avaliação de impactos ambientais e a gestão da pesca” (IBAMA,2002). 

 
 
1.3. Organização Social  
 
 No que se refere ao padrão de organização social dos pescadores, conforme já 
mencionado, observa-se um número significativo de entidades atuantes. Para se ter uma 
ideia, segundo Resende (2010), apenas a Federação de Pescadores do Estado do Rio de 
Janeiro (FEPERJ) tem no seu cadastro um efetivo de associados ligados a Colônias de 80 
mil pescadores no Estado e, destes  cerca de 20 mil somente na Baía de Guanabara.   
 
Visando sistematizar  essa informação se apresenta os quadros a seguir:  
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Tabela G33 - Entidades da Classe 

Federação de Pescadores do Estado do Rio de 
Janeiro (FEPERJ) 

Centro – Niterói é a representação maior da 
pesca no Estado. Suas ações são institucionais 
e burocráticas, mas significam também dar 
apoio às colônias e capatazias, fortalecendo o 
estilo de vida e memória pesqueira. 
Com o reconhecimento do status das Colônias 
como sindicatos, a FEPERJ passa a ter uma 
força de influência na política e planejamento 
que não possuía antes, possibilitando se tornar 
um agente territorial mesmo que não tenha a 
mesma visibilidade dos já atuantes.  

Federação dos Aquiculturas e Pescadores 
Artesanais do RJ – FAPA  

Centro – Niterói 

 
Federação das Associações de Pescadores 
Artesanais do Estado do Rio de Janeiro – 
FAPESCA 

Jurujuba – Niterói 

Fonte: “Dragagem para Adequação das Bacias de Evolução e do Canal de Acesso para os Terminais 
Aquaviários das Ilhas Comprida e Redonda - Baía de Guanabara” (2010) e Silva e Resende (2008) 

 
 

 
Tabela G34 – Associações e Cooperativas de Pescadores - Pesca Artesanal 

 
Associações e Cooperativas de Pescadores - Pesca Artesanal 

Associação dos Pescadores Livres de Tubiacanga - APELT Tubiacanga - Ilha do Governador 
Associação dos Pescadores de Bancários Bancários - Ilha do Governador 
Cooperativa de Pescadores de Marcílio Dias LTDA - 
MARCOOP 

Penha 

Cooperativa Mista dos Pescadores da Colônia Caju Ltda - 
COOPESCAJU  

Caju 

Associação dos Pescadores da Quinta do Caju Quinta do Caju 
Associação dos Pescadores do Porto da Chacrinha Chacrinha - Duque de Caxias 
Associação Homens do Mar da Baía de Guanabara - 
AHOMAR 

Ipiranga - Magé 

Associação dos Trabalhadores Pesca de Magé e 
Guapimirim - ATPM 

Surui - Magé 

Associação dos Pescadores de Itambi - ITAPESCA Itambi - Itaboraí 
Associação dos Pescadores e Escarnadeiras de Siri da Praia 
da Luz - APESCASIRILUZ 

Praia da Luz - Itaóca – São Gonçalo 

Associação dos Pescadores e Escarnadeiras de São Gabriel Praia de São Gabriel - Itaóca - São 
Gonçalo 



368 
 

Associação de Pescadores da Praia das Pedrinhas - APPP Praia das Pedrinhas - Boa Vista - São 
Gonçalo 

Associação de Pescadores Livres do Gradim e Adjacências 
- APELGA 

Gradim - SG 

Associação de Moradores e Pescadores do Porto Velho - 
AMPOVEP 

Pontal - Porto Velho - São Gonçalo 

Associação de Pescadores e Amigos da Praia Grande Praia Grande - Centro - Niterói 
Associação de Pescadores e Amigos de São Pedro Terminal Rodoviário João Goulart - 

Centro - Niterói 
Associação Livre dos Maricultores de Jurujuba - ALMARJ Jurujuba - Niterói 
Associação dos Pescadores Livres e Amigos da Barra da 
Tijuca e Adjacências 

Praia dos Amores – Rio de Janeiro 

Associaçãode usuários do Quadrado da Urca e Adjacências Quadrado da Urca – Rio de Janeiro 
Associação de Pesca da Barra da Tijuca, Jacarepaguá Av. Salvador Allende – Rio de Janeiro 
Associação dos Moradores do Canal do Anil Canal do Anil – Rio de Janeiro 
Associação de Pescadores do Recreio dos Bandeirantes 
 

Recreio dos Bandeirantes – Rio de 
Janeiro 

Associação dos Pescadores Artesanais de Sepetiba Sepetiba – Rio de Janeiro 
Associação de Moradores e Pescadores da Vila Autódromo 
- AMPVA 

Vila Autódromo – Jacarepaguá – Rio de 
Janeiro 

Associação de Moradores e Pescadores Vila Arroio Pavuna 
- AMPVAP 

Vila Arroio Pavuna – Jacarepaguá – Rio 
de Janeiro 

Colônias de Pescadores - Pesca Artesanal 
Z-7 - Colônia de Pescadores de Itaipu Praia de Itaipu  
Z-8 - Colônia de Pescadores de Niterói e São Gonçalo Centro - Niterói  
Z-9 - Colônia de Pescadores de Mauá Praia de Olaria  
Z-10 - Colônia de Pescadores da Ilha do Governador Jequiá - bairro Zumbi  
Z- 11 - Colônia de Pescadores Praia de Ramos  
 

Praia de Ramos – Bonsucesso – Rio de 
Janeiro 

Z-12 - Colônia de Pescadores do Caju Caju  
Z-13 - Colônia de Pescadores de Copacabana Praia de Copacabana - Posto 6  
Federação dos Pescadores do Estado do Rio de Janeiro - 
FEPERJ 

Centro - Niterói 

Colônia de Pescadores e Aquicultores livres de São 
Goncalo 

São Goncalo 

 
Fonte: FIPERJ, 2015. 
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 O mapa a seguir apresenta a área de influência das Colônias de Pescadores: 
 

Figura G1 – Área de influência das Colônias de Pescadores 
 

Fonte: Elaborado por WALM, 2014, a partir dos dados de IBAMA, 2002. 

 
2. Sobre a pesca industrial 
 
No que tange a pesca industrial, pesquisa realizada pela FIPERJ em 2015 através da 
aplicação de formulários, visando a caracterização socioeconômica do setor e para efeito 
de comparação com dados do Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA para o ano de 
2012. Os dados por município, na Baía de Guanabara, apresentam os seguintes resultados: 
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Tabela G35 – Pesca Industrial na Baia de Guanabara 

Município No. de 
formulário
s aplicados 

No. de 
pescadores 
com RGP 

Pescadores com RGP Sem RGP Obs. 

Pesca 
artesanal(%) 

Pesca 
Industrial(%) 

Duque de Caxias 97 55 56,25% 1,04% 42 Comunidades  de 
Sarapuí, 

Chacrinha e 
Saracuruna 

Guapimirim 06 3 50%  3 Comunidade  
Barbuda 

Itaboraí 60 39 57,89% 1,75% 21 Comunidade  
Itambi 

Magé 263 208 65,8%  55  

Niterói 448 306 31% 37,2% 142  

Rio de Janeiro 462 405 57 0.29 57  

São Gonçalo 651 432 48,3% 17,4% 219  

 
Obs.: RGP = Registro Geral da Atividade Pesqueira – RGP 

Fonte: FIPERJ, 2015. 
 
 
 Com relação as espécies mais capturadas na Baía de Guanabara destacam-se: a 
sardinha boca-torta, a tainha, a corvina, a espada rosa e cinza. No contexto da Baía de 
Guanabara é importante destacar que a sardinha boca-torta tem todo o seu ciclo de vida 
dentro da Baía. A ocorrência das demais espécies é sazonal, ou seja, utilizam a Baía de 
Guanabara apenas durante alguns momentos dos seus ciclos vitais.  
 
 Complementando, tem-se que dentre as demais espécies que frequentam a Baía 
apenas durante um estágio do seu ciclo de vida, constam: o parati, a sardinha, e algumas 
manjubas (que entram na Baía para crescer) e a enchova, algumas espécies de linguados, 
a corvina e a pescadinha (que entram na baía para a reprodução) (BIZERRIL & COSTA, 
2001). 
 
 Diagnóstico realizado pelo IBAMA (2002) indica que as principais espécies 
capturadas na Baía de Guanabara são: camarão; caranguejo; siri; mexilhão; sardinha 
boca-torta; e "outros peixes". A primeira espécie mais capturada de acordo com IBAMA 
(2002) foi à sardinha boca-torta, com 12.427.531kg total, para o período de coleta citado; 
o pescado menos capturado, para o período de coleta citado, foi o peixe porco, com um 
total de 548 kg. Ainda segundo este documento ( IBAMA/2002), as vinte (20) espécies 
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mais capturadas na Baía de Guanabara, segundo dados de desembarque, coletados entre 
abril de 2001 e maio de 2002, tendo por referência o kg são: Sardinha boca torta 
(12.427.531 kg); Corvina 1.390.795 kg); Tainha (1.390.795 kg); Sardinha verdadeira 
(675.456 kg); Mexilhão (532.399 kg); Bagre (316.743 kg); Espada (237.352 kg); Savelha 
(259.955 kg); Parati (176.597 kg); Siri (136.957 kg); Mistura (105.448 kg); Caranguejo5 
(99.058 kg); Xerelete (95.337 kg); Pescadinha (90.758 kg); Camarão6 (87.917 kg); 
Enchova (69.336 kg); Robalo (61.521 kg); Guaibira (35.204 kg); Sardinha laje (25.558 
kg) e Piraúna (24.858 kg).  
 
 O estudo realizado pela FIPERJ em 2015, através de dados provenientes de 
entrevistas, por município, destaca como principais espécies: 
 

• Município do Rio deJaneiro:  Corvina (15,43%), Tainha (10,16%) e Anchova 
(9,37%), entre outras; 

• Município de Duque de Caxias:  Corvina (19,43%), Caranguejos agrupados 
(16,24%) e Tainha (14,97%), entre outros;  

• Município de Magé: Corvina (15,69%), Tainha (13,83%) e Bagre (9,50%), entre 
outros; em Município de Guapimirim: Caranguejos agrupados (20,00%), Corvina 
(15,00%) e Tainha (15,00%), entre outros;  

• Município de  Itaboraí: Caranguejos agrupados (15,03%), Robalo-flecha 
(13,99%) e Corvina (11,54%), representam as espécies mais capturadas, entre 
outras;  

• Município de São Gonçalo:  Corvina (11,56%), Tainha(11,36%) e Sardinha-
verdadeira (8,61%), Município de Niterói : Anchova (8,12%), a Corvina (8,00%) 
e a sardinha verdadeira (5,89%), como as principais espécies alvo capturadas. 

 
 No âmbito da pesca industrial, na ilha da Conceição, os pescadores industriais 
geralmente embarcam durante vários dias seguidos em alto mar e as embarcações 
utilizadas são de dois tipos, as traineiras e atuneiros (STVENSON, 2013:13). Em SOMA 
(2010) foi citado que na Ilha também é utilizado Baleeira e barco com Casario. A 
caracterização da atividade pesqueira em Niterói, feita pela SOMA (2010), registra que 
“Niterói apresenta a maior frota do estado do Rio de Janeiro, com 372 embarcações, 
sendo 215 caícos, 96 botes sem cabine pequena, 22botes sem cabine grande, 10 botes 
com cabine médio, 8 botes com cabine pequena, 4 traineiras e 1 bote com cabine grande”. 
(PROZEE, 2004 apud SOMA, 2010:06). 
 
 
2.1. Desembarque frota industrial 
 
 Os cais de desembarques privados, caracterizados pela frota industrial, são, de 
acordo com relatório INFOPESCA (2010), Funelli (Ponta da Areia); Renato (Ponta da 
Areia); Codepe (Ilha da Conceição). 
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 É importante destacar que na Baía de Guanabara desembarca também parte da 
pesca praticada no litoral do estado, é o caso por exemplo da frota industrial associada à 
Saperj, atuantes entre Cabo Frio e Rio de Janeiro, com desembarque principalmente no 
Gradim, Caju, Portugal Pequeno e, menos frequente, em Cabo Frio e Angra dos Reis 
(INFOPESCA, 2010). 
 
 Destaca-se que a frota industrial, em grande maioria, é associada ao Sindicato dos 
Armadores de Pesca do estado do Rio de Janeiro (SAPERJ) situada no cais da antiga 
sardinha 88 na Ilha da Conceição (SOMA, 2010:34). 
 
 Segundo Stevenson (2013), na Ilha da Conceição ocorre duas formas de 
remuneração dos pescadores profissionais industriais, pelo contrato ou em partes, a 
primeira é a legal e a outra é a informal. E prossegue o autor registrando que com relação 
aos pescadores artesanais têm-se  as seguintes  situações: “A primeira é a clássica, 
pescador pesca de forma autônoma e vende o peixe, a renda vem da venda do produto da 
pesca. A segunda é uma relação empregatícia, a diária de R$ 80 por dia, para os 
pescadores que qualifico de “diaristas”, nesse caso é o trabalho diário que traz a 
remuneração”. (STEVENSON, 2013:14,15). 
 
 As  tabelas a seguir apresentam o percentual de espécies alvos capturadas, por 
município da Baía de Guanabara, de acordo com entrevistados da FIPERJ (2015). 
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Tabela G36 – Percentual de espécies alvos capturadas, por município da Baía de Guanabara 
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Fonte: FIPERJ, 2015 

 
 
É importante mencionar que os registros aqui apresentados, provavelmente são sub 
estimados, uma vez que dada a especificidade da atividade é difícil o controle dos 
desembarques constantes.  
 
 
3. Destino das Espécies 
 
 Complementando, tem-se a seguir tabelas que elucidam o destino das espécies 
capturadas de acordo com estudos realizados em 2015 pela FIPERJ: 
 

Tabela G37 – Percentual e o destino dado ao pescado em cada município da Baía de Guanabara 
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Fonte: FIPERJ, 2015 
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Tabela G38 - Percentual de formas de comercialização do pescado por município da Baía de Guanabara 
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Fonte: FIPERJ, 2015 
 
 
4. Artes e Áreas de Pesca  
 
 No que se refere as principais artes de pesca, destaca-se na Baía de Guanabara as 
redes de cerco, as redes de arrasto de portas, as redes de espera, as linhas-de-mato, o 
currico, o mergulho ou caça submarina, os currais, os covos, a arrasto-de-praia, a tarrafa 
e o puçá. (Barroso, 2000) 
 
 Considerando o caráter sazonal da atividade, uma de suas  característica na Baía 
de Guanabara remete  ao fato de os pescadores ao longo do tempo foram criando seus 
calendários de pesca adaptado também a necessidade de utilização dos diferentes 
petrechos de captura, otimizando e tornando a pescaria mais segura. 
 
 Nesse contexto, as comunidades situadas no interior da Baía, pode ser 
caracterizadas como praticantes de  uma pesca artesanal que utiliza artes mais 
diversificadas (Gradim, Itaóca, Mauá, Ilha do Governador). Em contrapartida, as 
comunidades localizadas em   área mais poluída (Ramos e Caju) findam por usar menor 
número de artes de pesca. 
 
 E as comunidades da margem oriental da Baía (Jurujuba e Ilha da Conceição) 
dedicam-se a uma pesca comercial, ainda que em modelo artesanal usando uma 
diversidade de petrechos. Os limites dessa leitura não recomendam o detalhamento das 
artes de pesca, porém se avalia como importante destacar dentre elas os “currais” que  
“são artes de pesca fixas, confeccionados com esteiras de bambu e tendo como fundação, 
troncos de árvores dos manguezais ou de eucalipto. A madeira do mangue, cuja 
utilização constituía prática comum, vem sendo substituída pelo eucalipto. Não há, no 
entanto, números precisos quanto ao consumo de cada tipo de madeira. Para a 
construção de um curral são necessários150 a 180 troncos, com diâmetro variando de 3 
a 8 cm e altura entre 5 e 7 metros”. IBAMA (2002)  
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 A área de maior concentração de currais encontra-se no fundo da baía, 
notadamente no na porção mais ao norte da baía, na região da APA de Guapimirim e entre 
a ilha do Governador e os municípios de Magé e Duque de Caxias. No passado os currais 
eram despescados diariamente, sendo que hoje em dia, em média, a despesca ocorre a 
cada 3 dias. Cabe ressaltar que a utilização dos currais no Estado do Rio de Janeiro foi 
regulamentada em 2005, pela Instrução Normativa nº 14, do Ministério do Meio 
Ambiente. Nessa norma, encontram-se especificações técnicas para a construção dos 
currais, sua identificação e legalização perante os órgãos fiscalizadores competentes. A 
regulamentação indica que no caso específico da APA de Guapimirim, as regras de 
utilização de currais seguem regulamentação específica. 
 
 Alguns estudos consultados para identificar, em linhas gerais, as áreas de pesca. 
Dentre os estudos destacam-se:  “Levantamento de dados da atividade pesqueira na Baía 
de Guanabara como subsídio para a avaliação de impactos ambientais e a gestão da 
pesca”, do IBAMA, de setembro de 2002, estudos ambientais da HABITEC (2012), 
dados de relatório da FAERJ e SEBRAE (2009) e dados da FIPERJ (2015), todos citados 
na bibliografia. Nesses termos tem-se as seguintes informações: 
 

• Nos manguezais da APA Guapimirim, em Magé é onde se registra  a maior parte 
de caranguejos capturados e, para menores capturas as regiões vizinhas, como 
Duque de Caxias, Itambi e São Gabriel, na ilha de Itaóca;( IBAMA (2002) 

• Os mexilhões, que são capturados nos costões rochosos na parte ao sul da Baía 
(Aeroporto Santos Dumont, Botafogo, Boa Viagem,Fortaleza de Santa Cruz) e 
ilhas costeiras e oceânicas (Ilha do Pai, Ilha da Mãe, Cotunduba, Ilha do Meio). 
“As coletas nas ilhas oceânicas predominaram apenas em abril e agosto, 
prevalecendo nos demais meses, a atividade nas áreas internas, em especial em 
Botafogo e na ilha da Boa Viagem” (IBAMA, 2002). 

• A área de pesca mais utilizada por pescadores que usam a arte da pesca puçá são 
zonas oceânicas mais profundas, entorno de ilhas e margens da Baía de Guanabar. 
E com relação aos siris, estes  podem ser encontradas em fundos lamosos ou 
arenosos, em regiões costeiras até profundidades de 75m a (HABITEC, 2012). 

• as áreas de pesca feita por currais são predominantes, conforme mencionado,  no 
fundo da Baía de Guanabara, principalmente nas proximidades de Mauá, em 
Magé. FAERJ, SEBRAE (2009) No relatório do IBAMA (2002), subsidiado pela 
PETROBRAS, com intuito de indenizar os pescadores que tiveram seus currais 
impactados pelo acidente de óleo em 2000, foram identificados 208 currais na 
Baía de Guanabara, 33% destes nas áreas de Piedade, em Magé; 16 currais na 
Chacrinha, 38 no canal de Magé, 37 em Ipiranga e 3 em São Francisco. 

 
 Informações contidas no  EIA do Comperj (Dados de Jablonsky (2001) apud 
Concremat/ 2007), registram  como diversas áreas de captura do pescado na Baía de 
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Guanabara: as imediações da Ilha de Paquetá e Boqueirão, Tubiacanga e Praia da Bica, o 
canal das barcas; a área do vão central da ponte Rio-Niterói e a boca da barra, entre outros 
pontos em Niterói. Na realidade, o espelho d´água é esquadrinhado para a prática da 
atividade e sua apropriação e referência espacial está associada a marcos identificados 
pelos pescadores como pesqueiros: Ilha Seca, Saco do Rosa, Coroa, que remetem a 
marcos geográficos; hotel, relógio, vão Central, referencias a objetos urbanos associados 
as suas margens; ou ainda relacionado a presença de comunidades especificas, tais como 
Paquetá, Tubiacanga, Jardim Guanabara. Em seu trabalho Rodrigues (2009) menciona  
que existem na baía mais de 30 pesqueiros. Da mesma forma o autor comenta que a 
percepção da distribuição espacial dos peixes está associada a locais como  a coluna 
d’água onde o peixe se encontra. É interessante notar que alguns pesqueiros são 
identificados segundo os locais de espécies-alvo como pescadas e badejos, no 
“boqueirão”, camarões, nas “coroas”, e enxadas e bagres, na “roça”.  (Rodrigues, 2009). 
 
 Em contrapartida, as áreas de restrição para a pesca, foram registradas  em mapa 
anteriormente apresentado. Neste mapa, segundo sua autora (Chaves, 2011) as áreas de 
uso para pesca estão restritas à região de influência dos dutos e a questão da batimetria 
das águas da Baía de Guanabara _ “a profundidade da Baía vai de 0 (zero) a mais de 50 
(cinquenta) metros, no entanto apenas 3% (três por cento) equivale à profundidade entre 
20 (vinte) e 50 (cinquenta) metros e 0,04% (quatro centésimos por cento) equivalem à 
mais de 50 metros. As áreas com profundidade acima de cinco metros são as mais 
procuradas pelos pescadores, onde ocorrem as melhores espécies comerciais, o que eles 
chamam de "bom lance". São também as áreas procuradas para a instalação de terminais, 
circulação e fundeio de navios, constituindo uma área de competição e conflito entre os 
diversos usuários da Baía.” (CHAVES, 2011). 
 
5. Cadeia Produtiva do Pescado 
 
 No contexto da atividade pesqueira na Baía de Guanabara destaca-se ainda a 
presença de estabelecimentos industriais integrantes da cadeia produtiva de pescado. 
Dados da FAERJ e SEBRAE-RJ (2009) indicam que o número desses estabelecimentos 
em 1996 era de 1.735 empresas e, em 2006, de 2.010 empresas, o que correspondeu a um 
aumento de 15,71% em 10 anos. Diz o documento: “O Estado do Rio de Janeiro em 1996 
concentrava 21,2% dos estabelecimentos brasileiros dos três setores da cadeia produtiva 
de pesca (368 empresas), e, 10 anos depois, 14,37% (289 empresas). Em relação aos 
empregos formais, em 1996 o Rio de Janeiro respondia por 27,37% dos empregos da 
cadeia produtiva brasileira, e em 2006 essa participação se restringiu a 8,7%...” (FAERJ 
e SEBRAE-RJ, 2009:80-81).  
 
 Em 1996 haviam 32 empresas de beneficiamento de pescado no Estado do Rio de 
Janeiro.e desse total, 74% eram micro e pequenas empresas; seis empresas de médio porte 
(localizadas em Niterói e São Gonçalo) e; duas grandes empresas (localizadas em Niterói 
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e Três Rios). “Em 2001 o total de empresas do setor de beneficiamento foi reduzido para 
15 empresas, sendo 66% micro e pequenas empresas, quatro empresas de médio porte e 
uma grande empresa. Em 2006, o número total de empresas passou a 20, sendo 85% delas 
micro e pequenas empresas; as empresas de médio porte deixaram de existir e uma 
empresa de grande porte operava no município de São Gonçalo” (FAERJ e SEBRAE-RJ, 
2009:82). 
 
 As principais indústrias pesqueiras estão em São Gonçalo e Niterói e, recebem 
aproximadamente 65% da produção (Ibama, 2002; Jablonski & Moreira, 2006). Estes 
municípios, além do Rio de Janeiro, possuem comparativamente, boa infraestrutura, 
constituída por empresas de pesca, estaleiros, fábricas de gelo e mercado, para o apoio à 
pesca industrial” (FAERJ & SEBRAE-RJ, 2009:53). Seus principais produtos são as 
conservas de sardinha verdadeira e de bonito listrado; também são usados no 
processamento (em menor escala), a cavalinha, outras sardinhas e a albacora laje, além 
de camarões, siris e mariscos (INFOPESCA, 1997). 
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ANEXO 9: REFERÊNCIAS DE TURISMO E LAZER 
 
As referencias de Turismo e Lazer aqui apresentadas tem como especialidade o município 
e nesses termos, muito provavelmente, parte dos registros encontram-se fora da área de 
influencia da Baía de Guanabara, o que reforça a necessidade de se realizar uma pesquisa 
direta centrada unicamente na área de drenagem da baía: 
 
Duque de Caxias32 
Histórico do município33 
No início dos anos 40, o mundo vivia grandes transformações com a tensão da Segunda 
Guerra Mundial. No nordeste, era grande o êxodo da população em direção aos grandes 
centros. Famílias fugiam da seca em busca de melhores condições de vida, trabalho e 
moradias nas periferias metropolitanas. As grandes fazendas estavam sendo fracionadas 
em sítios e chácaras, com os imensos laranjais e culturas hortifrutigranjeiras 
transformadas em loteamentos, com grilagem de terra e ocupações irregulares. Freguesias 
estavam sendo transformadas em distritos e estes em municípios. No Rio de Janeiro, a 
Estação de Merity – que em 1931 havia sido declarado o 8º distrito de Nova Iguaçu – 
buscava sua emancipação. 
O nome Duque de Caxias foi iniciativa de um antigo morador, José Luiz Machado, que 
queria prestar uma homenagem ao Marechal Luiz Alves de Lima e Silva. Nascido na 
região, mais precisamente na Taquara, Lima e Silva ingressou ainda criança no Exército, 
no posto de cadete de Primeira Classe. Disciplinado, teve grande destaque na carreira 
militar. Atuou com bravura na Guerra do Paraguai, comandando batalhas sangrentas na 
defesa das terras brasileiras. 
A luta pela emancipação durou muitos anos. Até que em 25 de julho de 1940, uma 
comissão de notáveis da época – formada por jornalistas, empresários, advogados, 
médicos e outros líderes da sociedade civil, denominada União Popular Caxiense (UPC) 
– encaminhou um memorial ao Interventor Federal do Estado do Rio de Janeiro, Ernani 
do Amaral Peixoto, no qual era exposta a possibilidade do distrito de Caxias emancipar-
se de Nova Iguaçu. Entre esses notáveis estavam Silvio Goulart, Rufino Gomes Júnior, 
Joaquim Batista Linhares, José Basílio da Silva, Luiz Antônio Félix, Amadeu Lanzilotti, 
Antônio Moreira de Carvalho, Mário Pina Cabral, Abílio Teixeira de Aguiar, Ramiro 
Gonçalves e Costa Maia. Contudo, o sonho da emancipação foi adiado por três anos. O 
documento foi considerado impertinente e inoportuno pelo governo, chegando a tornar-
se motivo de punição aos autores. Em 31 de dezembro de 1943, durante o Estado Novo, 
por meio do decreto nº1055, a Estação de Merity foi emancipada e transformada na cidade 
de Duque de Caxias. 
Da emancipação até 1947, os prefeitos de Duque de Caxias foram nomeados pelo 
Interventor Federal. O primeiro eleito através do voto popular foi Gastão Glicério de 
Gouveia Reis, que governou de 28 de setembro de 1947 a 28 de dezembro de 1950. A 
Câmara Municipal foi instalada em 23 de outubro de 1947 e os primeiros vereadores 

32 Fonte: http://visiteduquedecaxias.com.br/ Acesso em: 14/04/2016 
33 Fonte: http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/ Acesso em: 15/04/2016 
 
                                                                    

http://visiteduquedecaxias.com.br/
http://www.duquedecaxias.rj.gov.br/
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eleitos no mesmo processo em que Gastão Reis saiu vitorioso. Nesse período, a população 
da cidade já ultrapassava a casa dos 100 mil habitantes. O município já apresentava as 
características de "cidade dormitório", pois a população encontrava oportunidades de 
trabalho somente na capital do então Distrito Federal. Mas a cidade já apresentava os 
indícios de industrialização, que se ampliaria ainda mais algumas décadas depois. 
O primeiro passo para o progresso foi dado em agosto de 1928, quando o então presidente 
Washington Luiz inaugurou o trecho da estrada ligando o Rio a Petrópolis que mais tarde, 
em 1964, seria incluída no Plano Nacional de Viação, cuja redação estabelecia sua 
extensão até a capital, Brasília, passando por cidades como Juiz de Fora, Belo Horizonte. 
A partir de então, a rodovia passou a ser chamada BR-040 e conhecida também como 
Rio-Juiz de Fora. 
A BR-040 teve importância fundamental no crescimento industrial de Duque de Caxias. 
A primeira grande indústria a se instalar na cidade foi a Fábrica Nacional de Motores 
(FNM), projetada com o intuito de produzir motores de aviões para as tropas aliadas que 
combatiam na Segunda Guerra. Logo, a FNM seria transformada em Sociedade Anônima, 
passando a fabricar caminhões pesados até a década de 60, quando a cidade se 
transformou em um grande potencial em termos de comércio e indústria. No final dos 
anos 70, a FNM foi vendida para a Fiat e atualmente suas instalações abrigam a fábrica 
Ciferal, de carrocerias de ônibus. Com a instalação da Refinaria Duque de Caxias 
(Reduc), em 1961, Duque de Caxias se tornou um dos mais importantes polos industriais 
do país. 
Na década de 70, Duque de Caxias tornou-se "Área de Segurança Nacional". Novamente 
os prefeitos passaram a ser indicados pelo governo federal, desta vez pelos militares que 
ocuparam o poder. O município só recuperou sua autonomia, em 15 de novembro de 
1985, quando pode escolher seu governante por meio do voto. Nesta eleição, saiu 
vitorioso o prefeito Juberlan Barros de Oliveira, que governou de 1º de janeiro de 1986 a 
31 de dezembro 1988. Entretanto, o real vencedor foi a população que, além de eleger 
deputados e senadores, pode votar na escolha do Presidente de República. 
 
Atrativos Naturais 

• APA São Bento 
Criada por decreto em 1997, foi a primeira área de proteção ambiental da Baixada. Possui 
1.033,42 hectares, que se estendem da Avenida Presidente Kennedy até a Baía de 
Guanabara, passando por um manguezal. É também cortada por uma estrada de ferro e 
pela Rodovia Washington Luís. Há um trecho alagado que absorve as enchentes dos rios 
Iguaçu e Sarapuí e terras que abrigam vegetação remanescente de Mata Atlântica. A APA 
São Bento também tem sítios arqueológicos cadastrados no Instituto Brasileiro de 
Arqueologia, Sambaquis do São Bento. 

• Parque Natural Municipal da Caixa D'Água 
Criada por decreto municipal em 1991, com a finalidade de preservar a mata atlântica na 
região. Sua localização acabou transformando-a em um oásis de natureza em meio ao 
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progresso e as construções do bairro Jardim Primavera. A visitação é livre porém 
monitorada pela secretaria de meio ambiente. 

• Parque Natural Municipal da Taquara 
O Parque Natural Municipal da Taquara (PNMT) é uma unidade de Mata Atlântica 
preservada. No seu interior encontramos as cachoeiras Das Dores (Rio Taquara) e Véu 
de Noiva. O parque reúne muitos lagos, córregos e corredores ecológicos. Em suas 
florestas, encontramos uma grande diversidade de flora e fauna, com espécies nativas de 
árvores e flores de raríssima beleza, além de centenas de tipos de animais silvestres. A lei 
1.157, de 11 de dezembro de 1992, tornou oficial o Parque Municipal Natural da Taquara. 
Com uma área de 19.4159 hectares, ele foi implantado na antiga fazenda da Taquara, no 
3º distrito. Localizado no meio da Serra dos Órgãos, mais precisamente entre a Apa 
Petrópolis e a Reserva do Tinguá, o Parque da Taquara chega a receber até 4 mil pessoas 
por mês, durante o verão. São moradores do município, da Baixada Fluminense e de 
cidades vizinhas, que visitam o local para admirar suas quedas d’água e belezas naturais. 
O local é protegido 24 horas por agentes da Guarda Florestal. 

• REBIO - Unidade de Conservação de Xerém 
Localizada em terras de jurisdição federal a reserva que engloba parte do território de 
Duque de Caxias (Xerém),Nova Iguaçu e Queimados, foi tombada pela UNESCO como 
Patrimônio Natural da Humanidade. Criada em 1989 por decreto federal, abrange uma 
área de 26 mil hectares. Nela nascem os mananciais de água que abastecem parte do Rio 
de Janeiro, fato que eleva sua importância e que restringe a visitação, que só é permitida 
à pesquisadores mediante agendamento e permissão prévia.  

• Rio Iguaçu 
Sua nascente é na Serra do Tinguá a 1.000 m de altitude, desaguando na Baía de 
Guanabara. Seus principais afluentes são os rios Tinguá, Pati, Capivari, Botas e Sarapuí. 
Com extensão de 43km, o rio teve fundamental importância no desenvolvimento da 
região da Baixada Fluminense, especialmente para a criação da cidade de Nova Iguaçu. 
O Porto do Iguaçu foi o segundo mais importante porto fluvial do Estado do Rio de 
Janeiro, em especial durante o período de 1930 e 1960. Por lá, era escoada a produção de 
café, feijão, farinha e tapioca, produzidos no município e em Vassouras, Valença e 
Paraíba do Sul. O porto funcionava também como entrada e saída para a movimentação 
da Estrada Real do Comércio. Junto com o Rio Sarapuí, constitui a bacia hidrográfica do 
Iguaçu/Sarapuí. 

• Rio Meriti 
Rio que divide os municípios de São João de Meriti e Duque de Caxias. Com quase 66km 
de extensão, deságua na Baía de Guanabara. Foi navegável até meados do século XIX, 
tendo participação importante no desenvolvimento da região. 

• Rio Saracuruna 
Nasce em Duque de Caxias e deságua na Baía de Guanabara, na divisa entre Duque de 
Caxias e Magé. Nele encontra-se a represa do Garrão, em Xerém. Passa ao lado do Centro 
de Treinamento do Fluminene. Até a Represa do Garrão o rio mede aproximadamente 23 
km. Sua foz é no Rio Estrela, e a área da Bacia tem 667,50 km². 

• Rio Sarapuí 
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Rio que antigamente se chamava Santo Antônio, o Sarapuí deságua no Rio Iguaçu. Passa 
pelos municípios de Nilópolis, Duque de Caxias, Mesquita, Rio de Janeiro, São João de 
Meriti e Belford Roxo. Os afluentes são: Rio Socorro, Rio Santo Antônio, Bom Pastor, 
dos Teles, Bananal, e o canais do Peri e do Rocha, e o valão coletor de Jardim Gramacho. 
 
Atrativos Culturais 

• Acadêmicos do Grande Rio34 
A GRES Acadêmicos do Grande Rio foi fundada em 22 de setembro de 1988. Um ano 
depois, passou para o Primeiro Grupo das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Entre as 
premiações mais importantes que a agremiação já recebeu, destacam-se: Grupo de Acesso 
A (segunda divisão): 1992, Estandarte de Ouro (melhor enredo): 1994, Estandarte de 
Ouro (melhor samba/Grupo de Acesso): 1992 e Melhor colocação no Grupo Especial: 
2006 e 2007 (2 vice-campeonatos). 

• Antiga Escola Regional de Meriti 
Na década de 1920, a Escola Proletária de Meriti, na pequena Vila de Meriti, dava início 
ao que os historiadores e educadores chamaram de “uma revolução na educação do país”. 
Era uma escola rural, localizada à sombra de algumas árvores, num bairro proletário,e 
próxima à estação ferroviária. Foi inaugurada no dia 13 de fevereiro de 1921 já dispondo 
de uma biblioteca e museu. Logo depois, a Escola Proletária foi rebatizada como Escola 
Regional de Meriti, se tornando conhecida na cidade como “Mate com Angú”, pois foi a 
pioneira em oferecer alimentação aos alunos, tendo em seu cardápio a combinação do 
angú servido com o mate. A escola nasceu do empenho da professora Armanda Álvaro 
Alberto, com apoio dos professores Francisco Venâncio Filho, Edgar Roquette Pinto (o 
introdutor do rádio no país), Celso Kelly; do sanitarista Belisário Pena (assistente de 
Oswaldo Cruz), Heitor Lyra da Silva e do jornalista Tristão de Atayde. Sua inspiração 
veio da Bahia,pelas idéias do educador Anísio Teixeira sobre educação integral de jovens. 
Hoje, no local onde era instalada a Escola de Meriti funciona a Escola Municipal Dr. 
Álvaro Alberto e, infelizmente, muitas das características originais já não existem mais. 

• Antiga Sede dos Telegráfos 
O antigo prédio sede dos Telegráfos da região da Fazenda São Bento retrata a forma 
rústica de comunicação utilizada naquela época entre o núcleo colonial e as demais 
localidades. É uma construção simples, com arquitetura típica para a sua finalidade, que 
em 1983 foi adquirida pela família do arqueólogo Divino de Oliveira e hoje serve como 
moradia. Mesmo assim, completa o cenário histórico da região da fazenda e do Mosteiro 
de São Bento, preservando suas características originais. Os proprietários recebem os 
interessados em visitar o local, bastando para isso uma comunicação prévia. No entorno 
do terreno existe uma biodiversidade de plantas, trazidas de várias regiões do Brasil. No 
interior da edificação, o piso resgata as características originais da época. A 
biodiversidade forma a APA (Área de Proteção Ambiental) de São Bento, e a casa ajuda 
a contar um pouco da História do que hoje é conhecido como "Museu Vivo de São Bento". 

• Antigo Hangar da FAB 

34 Fonte: http://www.academicosdogranderio.com.br/ Acesso:  
                                                                     

http://www.academicosdogranderio.com.br/
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Os hangares da FAB representam uma época de evolução da indutrialização e 
desenvolvimento do Brasil que, em parceria com os EUA, realizou importantes 
transformações em Xerém. A pista de aviação, localizada ao lado dos hangares, foi um 
importante apoio para receber os técnicos e engenheiros americanos que trabalhavam na 
Fábrica Nacional de Motores (FNM). Hoje as instalações encontram-se desativadas, o 
que não impede que a visita seja interessante do ponto de vista cultural e histórico. 

• Antigo Prédio do Hotel dos Engenheiros 
O Hotel dos Engenheiros ou Hotel dos Italianos, foi fechado no final dos anos 60. Abrigou 
nas décadas de 1940 e 1950, técnicos e engenheiros que vinham da Itália supervisionar a 
produção de veículos na FNM (Fábrica Nacional de Motores). Após ser cedido ao 
Fluminense F.C., foi reformado e serve como centro de treinamento e concentração para 
os profissionais do futebol do clube. Atualmente é chamado de Hotel Concentração Telê 
Santana, e só recebe grupos mediante agendamento e autorização da direção. Visitação 
externa é permitida sem maiores problemas. 

• Antigo Prédio Sede da UPC 
União Popular de Caxias – A UPC – União Popular Caxiense foi um movimento 
organizado por força da luta pela emancipação do município.Em 25 de julho de 1940, foi 
criada a comissão pró-emancipação formada por um grupo de pessoas representativas da 
sociedade civil. Entre os seus integrantes tinham jornalistas, empresários, advogados, 
médicos e outros líderes. A UPC elaborou e encaminhou ao então interventor federal do 
Estado do Rio de Janeiro, Ernani do Amaral Peixoto, um documento onde expunha os 
motivos pelos quais o distrito de Caxias deveria emancipar-se de Nova Iguaçu. Entre os 
membros do movimento estavam Silvio Goulart, Rufino Gomes Júnior, Joaquim Batista 
Linhares, José Basílio da Silva, Luiz Antônio Félix, Amadeu Lanzilotti, Antônio Moreira 
de Carvalho, Mário Pina Cabral, Abílio Teixeira de Aguiar, Ramiro Gonçalves e Costa 
Maia. O pedido foi considerado “um absurdo” pelo governo e os autores acabaram 
punidos, o que adiou o sonho de emancipação por três anos. A UPC teve um papel 
importante na formação de inúmeras associações em Duque de Caxias. Um dos principais 
personagens da entidade foi o jornalista Paulino Batista da Silva que, inclusive, abriu sua 
residência para que nela fosse realizada a primeira reunião do grupo,ainda em 1933. 
Alguns historiadores defendem a tese de que a UPC não foi um movimento que partiu da 
comunidade, atribuindo sua criação a uma parcela significativa da “elite emergente 
local”. Para tanto, argumenta-se que foi por meio da UPC que se criou a Associação 
Comercial de Caxias. Por estar localizado no Centro da cidade, e servir como sede de um 
estabelecimento comercial, o prédio perdeu muitas de suas características da época, 
embora ainda sirva como referencial para contar parte da história do município e da 
formação da consciência de emancipação. Visitação apenas externa. 

• Arquivo Público da Cidade de Duque de Caxias 
O prédio de arquitetura colonial apresenta amplas e novas instalações. Abriga as sedes do 
CRPH (Centro de Referência Patrimonial e Histórico de Duque de Caxias) e do 
CEPEMHED (Centro de Pesquisa, Memória e História da Educação de Duque de Caxias). 
O Arquivo Público de Duque de Caxias possui um amplo acervo de jornais, documentos, 
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livros, monografias, artigos, entrevistas e mais de 12 mil fotos sobre a história da cidade 
e da Baixada fluminense. 

• Biblioteca Comunitária Solano Trindade  
Movimento popular independente, baseado no voluntariado, e auto-gestionário fundado 
em 2005 por ex-alunos do Pré-vestibular para negros e carentes, já formados em diversas 
áreas. Que foi reconhecido pelo Ministério da Cultura em 2008, ganhando o título de 
Ponto de Leitura. E em 2011 estabeleceu parceria com a Fundação para o 
Desenvolvimento Tecnológico e Políticas Sociais de Duque de Caxias – FUNDEC. 
Possui grande acervo de livros para pesquisa, fotos antigas do bairro, sala de informática 
e oferce aulas de capoeira, espanhol, violão, pré-vestibular e artesanato. 

• Biblioteca Municipal Governador Leonel de Moura Brizola  
Prédio moderno, de estrutura retangular, concebido por Oscar Niemeyer no ano de 2004. 
Possui dois andares: no primeiro, há uma sala infantil; no segundo, ficam as obras 
literárias para trabalhos de pesquisa de estudantes e professores. A biblioteca possui um 
sistema de detecção anti-fungos que protege o acervo. 

• Biblioteca Pública de Xerém - Ferreira Gular 
Instalada no prédio do antigo cinema da Fábrica Nacional de Motores (FNM), a biblioteca 
oferece visitas guiadas e promove, todas às terças-feiras, às 15h, o projeto "Contos e 
Encantos". O acervo da instituição conta com antigas e raras obras como, por exemplo, 
um exemplar de "Os Lusíadas", de Camões, além de projetores e alguns equipamentos do 
extinto cinema. 

• Casa Brasil  
A Casa Brasil é um projeto do governo federal que tem como proposta principal estimular 
a apropriação autônoma e crítica das tecnologias, como por exemplo o software livre, a 
democratização das comunicações e o desenvolvimento local baseado na economia 
solidária. 

• Casarão e Capela da Fazenda São Bento 
A mais antiga e importante fazenda de Duque de Caxias, também conhecida como 
Fazenda de Iguaçú, surgiu da compra pelo Mosteiro de São Bento de partes das terras de 
Cristovão Monteiro e em 1591 e com a doação da parte restante em 1596, dando início 
ao processo de colonização do Vale do Rio Iguaçú. Por trinta e cinco anos, na fazenda, 
funcionou um engenho de cana-de-açucar e toda a sua produção era enviada para 
portugal. A Casa Grande foi constrúida anexa à capela, entre 1754 e 1757, constituindo 
um convento para abrigar padres em descanço ou afastados do sacerdócio. Em 1921 o 
terreno foi desapropriado para a instalação de uma colônia agrícola e em 1993, a capela 
desabou e hoje, todo o conjunto, tombando pelo IPHAN, está sendo restaurado. Hoje, as 
edificações compôem parte do acervo do "Museu Vivo de São Bento" e podem ser 
visitadas mediante agendamento. 

• Centro Panamericano de Febre Aftosa 
O Centro é coordenado pela Organização Panamericana da Saúde (OPAS) e pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) e, desde 1951, vem atuando no estudo e na 
prevenção da Febre Aftosa. Trabalha no diagnóstico, pesquisas e como referência sobre 
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a doença. Promove estudos sobre doenças vesiculares pela OIE e pela FAO, e apóia 
programas de prevenção, controle e erradicação da Aftosa. 

• Concurso de Dança de Arraiás de Quadrilhas Juninas 
Festival de Quadrilhas com barracas, comidas/bedidas típicas e danças. O evento é 
dividido em 4 etapas, com a final sempre sendo realizada na Praça do Pacificador. 

• Conjunto Arquitetônico de Casas da Vila do Sopapo 
Conjunto de casas da década de 50, que leva o nome de Vila do Sopapo, devido às 
dificuldades na construção de suas moradias. Muitos dos trabalhadores da fábrica FNM, 
trabalhavam de dia na fábrica e a noite de forma coletiva para concluir as residências. As 
casas eram feitas a base de barros chapado com a mão na parede e de forma artesanal, daí 
o nome que elas receberam pois como se dizia na época, "as casas serão construídas nem 
que seja na base do sopapo". Muitas das casas ainda se encontram na sua forma original, 
com os belíssimos muros que levam o símbolo da extinta fábrica da FNM. Como servem 
como residências particulares, a visitação pode ser feita apenas de forma externa, 
passeando pelas ruas e admirando a arquitetura. Sugerimos que seja feita com o 
acompanhamento de algum especialista para que os fatos históricos e os detalhes não 
sejam perdidos. 

• Conjunto Arquitetônico de Casas da Vila dos Operários 
Conjunto de casas, construído na década de 1950, serviam para abrigar os trabalhadores 
com melhores condições financeiras da Fábrica Nacional de Motores (FNM). Diferente 
das casas da Vila do Sopapo, na Vila dos Operários moravam os trabalhadores com maior 
poder aquisitivo, consequentemente os que ocupavam melhores cargos. Apesar de 
algumas casas terem perdido sua forma original, um passeio pela vila ainda proporciona 
aos visitantes a possibilidade de apreciar o estilo arquitetônico e os detalhes que marcaram 
a época da Fábrica Nacional de Motores (FNM) em Xerém. Como a visitação é apenas 
externa, sugere-se que os visitantes estejam acompanhados de especialistas para que 
possam receber as informações corretas e com riqueza de detalhes sobre a forma de vida 
na vila dos anos 1950. 

• Conjunto Arquitetônico de Casas do São Bento 
Entre 1939 e 1940, foram construídas 70 residências para abrigar colonos do projeto de 
Núcleo agrícola implementado pelo Governo Vargas. As casas eram pintadas na cor 
branca com uma faixa azul podendo ser modificada apenas sob ordem do administrador. 
As casas encontram-se bem preservadas, mantendo uma estrutura que resgata a história. 
O passeio pelas casas, cuja visitação é apenas externa, e pelas demais edificações do 
Conjunto Arquitetônico da Fazenda São Bento remetem o visitante tanto aos tempos da 
colonização da Baixada Fluminense. O conjunto integra as atividades e os atrativos do 
"Museu Vivo de São Bento", que é o único do gênero na região e que tem como proposta 
ser um museu de percurso, proporcionando aos visitantes a experiência de caminhar pelos 
diversos pontos relevantes que o conjunto oferece. Recomenda-se procurar os roteiros 
desenvolvidos pelo Museu Vivo do São Bento. 

• Dia da Baixada Fluminense 
A intenção de se comemorar o Dia da Baixada Fluminense é a de celebrar os valores da 
região e discutir os problemas atuais, com a participação consciente de toda a sociedade. 
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A ideia surgiu e foi aprovada no dia 09/12/2000 em encontro da Comunidade Cultural da 
Baixada, realizado na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da UERJ, 
FEBF/UERJ. A data de 30 de abril refere-se à inauguração da primeira Estrada de Ferro 
construída no Brasil, em 1854, que ligava o Porto de Mauá (Estação Guia de Pacobaíba) 
à região de Fragoso, no pé da Serra de Petrópolis. 

• Festa de Santo Antônio  
Santo Antônio de Pádua, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa, nasceu em 
Lisboa (Portugal), no ano de 1195, com o nome de Fernando, e faleceu no dia 13 de junho 
de 1231, em Pádua (Itália). Antônio foi declarado santo pelo Papa Gregório IX em 30 de 
maio de 1232. É um santo de grande popularidade, principalmente no Brasil, onde o povo 
costuma invocá-lo para encontrar objetos perdidos e auxiliar moças solteiras a encontrar 
noivos. Pela sua pregação da palavra de Deus e pela devoção às pessoas de menos posses, 
tornou-se conhecido como Amigo dos Pobres. A festa de Santo Antônio sempre conta 
com muitas barracas de doces e comidas típicas, brincadeiras, shows com bandas 
católicas, e artistas locais. 

• Festa do Arremate da Folia de Reis Flor do Oriente 
O grupo Folia de Reis Flor do Oriente, como manda a tradição, percorre vários bairros da 
cidade entre os dias 6 de dezembro e 20 de janeiro, simbolizando a jornada a Belém de 
Belchior, Baltasar e Gaspar - os Três Reis Magos do Oriente - em celebração ao 
nascimento de Jesus. A "Festa do Arremate" é realizada anualmente na sede dos grupos, 
e reúnem os membros das folias e moradores, sem hora para terminar. Costuma durar 
enquanto há comida, bebida e grupos convidados a se apresentar. As canções são sempre 
sobre temas religiosos, com exceção daquelas tocadas nas tradicionais paradas para 
jantares, almoços ou repouso dos foliões, onde acontecem animadas festas com cantorias 
e danças típicas regionais. Ao contrário dos Reis da tradição, o propósito da folia não é o 
de levar presentes, mas de recebê-los do dono da casa para finalidades filantrópicas, 
exceto, obviamente, as fartas mesas dos jantares e as bebidas que são oferecidas aos 
foliões. A “Festa do Arremate” simboliza justamente isso, a fartura que resultou das 
sobras de alimentos arrecadados Belchior, Baltasar e Gaspar durante a jornada. A "Festa 
do Arremate" da Folia de Reis Flor do Oriente ocorre sempre no mês de abril, em sua 
sede na Vila Rosário, quando a instituição recebe grupos de folia de outras cidades. É a 
folia de reis mais antiga de Duque de Caxias. 

• Fortaleza de Tenório Cavalcanti  
A mansão de estilo moderno, idealizada pelo arquiteto Sérgio Bernardes foi projetada 
sem as formas comuns à uma residência, sua fachada era composta por portas e janelas 
de aço, o portão da garagem pesava cerca de 5 toneladas e era sucedido de outra porta de 
igual espessura, que dava acesso a um abrigo para caso de emergências. A casa possuia 
alçapões e passagens secretas, além de gerador de energia próprio. Segundo estudiosos e 
antigos frequentadores, a casa possuia 12 telefones, 14 salas e quartos, 9 banheiros, 2 
calabouços, tanques de oxigênio, cofres e depósito de alimentos o que fornecia toda a 
segurança que o então "Homem da Capa Preta" necessitava. Tenório Cavalcanti, político 
ligado a antiga UDN de Carlos Lacerda, teve seus direitos políticos cassados pela 
ditadura, mas permaneceu no país até sua morte aos 82 anos em 1987. 
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• Instituto Histórico da Câmara Municipal de Duque de Caxias 
O Instituto Histórico funciona no subsolo da Câmara Municipal de Duque de Caxias e 
possui um vasto acervo, que atende as necessidades dos pesquisadores interessados em 
obter informações sobre Duque de Caxias e Baixada Fluminense. O Instituto Histórico 
teve sua origem a partir da necessidade de oferecer de forma estruturada, informações 
sobre a história do município de Duque de Caxias. Inaugurado em 1973, é responsável 
pela guarda de um arquivo composto por fotografias, documentos e objetos que fazem 
parte de um referencial significativo da história do município e também da Baixada 
Fluminense. São cerca de 6.200 reproduções fotográficas/filmográficas, 4.000 
documentos textuais, 700 livros/periódicos, 3.000 jornais, 300 plantas de loteamento, 120 
quadros e molduras, 450 posters, além de 250 objetos de uso pessoal e vestuário. A 
instituição também desenvolve ações de preservação e restauro de obras, catalogação e 
salvaguarda de diversos itens. 

• Marco da Estrada Real  
A Estrada Real é um programa turístico que engloba partes do caminho por onde 
escoavam o ouro, mercadorias, gado e escravos que partiam dos portos de Paraty e do Rio 
de janeiro passando por Vila Rica (Ouro Preto), para atingir o Arraial do Tijuco 
(Diamantina). Localizado na fronteira entre os municípios de Duque de Caxias e Magé, 
o marco da Estrada Real é um simbolo que representa o caminho por onde escoavam 
ouro, escravos e mercadorias que vinham dos portos de Paraty e do Rio de Janeiro e vice-
versa. Sua localização foi fruto de pesquisa desenvolvida pelo Instituto Estrada Real. Sua 
localização marca o início de uma trilha que, localizada na Serra da Estrela, construída 
com pedras por brancos e escravos de Bernardo Soares de Proença, rico fazendeiro da 
cidade. A calçada de pedras ia de Vila Inhomirim, em Magé, até o bairro Secretário, em 
Petrópolis e levou mais de dois anos para ser contruída. Alguns historiadores afirmam 
que o início da estrada se dava em Duque de Caxias, e outros afirmam que era em Magé. 

• Museu da Cultura Nordestina  
O Centro de Cultura Nordestina possui novas instalações, e abriga um pequeno acervo 
para resgate da memória da cultura do nordeste. Foi inaugurado em 22 de agosto 2010, 
com o apoio do Centro de Referência Patrimonial e Histórico do Município de Duque de 
Caxias, da Associação de Professores e Pesquisadores de História - Clio, e da Associação 
dos Amigos do Instituto Histórico. 

• Museu Histórico de Duque de Caxias e da Taquara  
O espaço ocupado pelo Museu Duque de Caxias, no século XIX, pertencia à Fazenda São 
Paulo, localizada na Vila de Estrela. Em 1994, o museu passou a ser administrado pela 
Secretaria Municipal de Cultura e recebeu uma nova denominação, "Museu da Taquara", 
nome do atual bairro. No seu acervo original, e com posteriores doações, destacam-se 
algumas fotos da região, que remetem aos séculos XIX e XX; uma réplica do espadim do 
Duque de Caxias; medalhas, e outros materiais referentes às batalhas que possivelmente 
ele participou, além de vários objetos de uso cotidiano da casa, da fazenda e dos escravos. 

• Museu Vivo do São Bento 
Com uma proposta inovadora, o Museu Vivo do São Bento é considerado um museu de 
percurso, já que a maioria dos atrativos que compõem o acervo está a céu aberto. Trata-
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se de prédios, instalações da história da Fazenda São Bento, e da vila residencial que 
compunha essa importante localidade de Duque de Caxias. Parte do acervo é tombado 
pelo IPHAN e alguns prédios são utilizados pela PUC, pelo Instituto Educacional São 
Bento, pelo Arquivo Público da Cidade, pelo CRPH (Centro de Referência do Patriimônio 
Histórico), pelo CEPEMHED (Centro de Pesquisas, Memória e História da Educação) e 
pela FEUDUC (Fundação Educacional de Duque de Caxias). 

• Prédio do Mosteiro de São Bento  
A mais antiga e importante fazenda do município, a Fazenda São Bento, datada de 1596, 
deu início ao processo de colonização do Vale do Rio Iguaçu. O Casarão, em estilo 
colonial serviu como dormitório para os religiosos do Convento de São Bento após a 
aquisição das terras da Fazenda pela Igreja. O Complexo Colonial da Fazenda São Bento 
abriga inúmeras edificações importantes, parte tombada pelo Patrimônio Histórico 
Nacional (IPHAN). Hoje, no local, funciona em parte do casarão o Patronato São Bento, 
uma escola primária e algumas oficinas de trabalho escolar mantidas pela Diocese de 
Duque de Caxias. A visita ao Complexo Colonial da Fazenda é uma atração a parte em 
Duque de Caxias. A história da Baixada Fluminense e do Município pode ser recontada 
por uma breve vista aos locais demarcados pelo Museu Vivo do São Bento, que é o 
responsável pela maioria das visitas guiadas e recepção de grupos de turistas e estudiosos. 

• Ponto Cultural / Sociedade Musical e Artística Lira de Ouro  
Ponto de cultura reconhecido pelo governo federal desde 2007. É um espaço que reúne 
várias linguagens artísticas, com o intuito de irradiar e disseminar todas as manifestações 
da arte. No ano de 2011 a Lira de Ouro comemora 54 anos, sendo uma das mais antigas 
entidades de promoção cultural de Duque de Caxias. A instituição oferece uma 
programação fixa, com opções diversificadas: na terça-feira, Cine Lira; toda primeira 
quarta-feira, Quarta Básica com Heraldo HB e convidados; toda segunda quarta-feira, 
Festa Alternativa; e toda última quarta, Cineclube Mate com Angu. 

• Portal de Entrada da Cidade dos Meninos 
A Cidade dos Meninos é uma área de 19 km², no bairro do Pilar. Inicialmente era 
conhecida como Cidade das Meninas, inaugurada na década de 1940 como um complexo 
educacional para acolher e cuidar de "crianças pobres" do sexo feminino. A obra foi 
idealizada e fundada pela então primeira dama brasileira, Sra. Darcy Vargas em uma parte 
da então Fazenda São Bento. Para tanto, foram construídos pavilhões para moradia, 
escolas, cursos profissionalizantes. Na medida em que as meninas iam se tornando adultas 
recebiam casas que, em forma de pequenos condomínios, podiam abrigar até 20 famílias. 
Em 1946, as meninas foram transferidas para a Fundação Abrigo Cristo Redentor, e o 
complexo educacional passou a atender somente meninos. Novos pavilhões foram 
construídos com vistas a educação profissional, e neles os internos aprendiam ofícios 
ligados a padarias, escolas de pesca, oficinas de marcenaria, cestaria, mecânica, 
vassouraria, entre outros, passando então a ser conhecida como "Cidade dos Meninos". 
O complexo passou a contar ainda com horta, pomar, avicultura, suinocultura, bovinos, 
havia ainda duas escolas, uma da rede estadual e outra da rede municipal, que atendiam 
às crianças internadas e também aos filhos dos funcionários. Em 1949, com a instalação 
em seu terreno do Instituto de Malariologia, e onde seriam feitas pesquisas sobre malária, 
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a Cidade dos Meninos perdeu 8 pavilhões e passou a conviver com a fabricação do “pó 
de broca" (hexaclorociclohexano - HCH). O HCH é um pesticida,ou seja, um inseticida 
de amplo espectro usado para tratamento de sementes, do solo, aplicações sobre folhas, 
em florestas, material orgânico guardado, em animais e na saúde pública. Em meados dos 
anos de 1950, o funcionamento da fábrica tornou-se antieconômico e, em 1961, a fábrica 
cessou definitivamente suas atividades, mas deixando um estoque de 240.000 iscas 
rodenticidas, mais de 100.000 litros de Triton X-151, um detergente potentíssimo; 
diversos tambores de Xilol, entre outros produtos químicos. Após o fechamento e seu 
completo abandono, o material exposto foi sendo degradado e roubado sem fiscalização, 
contaminando pessoas, o solo e até os mananciais de água do local. Somente em 1993, os 
Institutos da Cidade dos Meninos foram interditados e até hoje a área é fruto de estudos 
e ações de descontaminação. Hoje a Cidade dos Meninos se encontra sob a 
responsabilidade patrimonial do Ministério de Previdência Social, devido a contaminação 
do meio ambiente e da população causada por materiais e resíduos tóxicos deixados por 
uma antiga fábrica de pesticidas que funcionava na área pertencente a Cidade dos 
Meninos. Hoje quem passa pela Av. Governador Leonel de Moura Brizola, em direção 
ao Bairro do Pilar, percebe parte do que era conhecido como o "Portal de entrada da 
Cidade dos Meninos", que se tornou símbolo da luta pela despoluição do solo e 
principalmente pela garantia de saúde dos moradores lá residentes. 

• Prédio da Estação Ferroviária de Imbariê 
A antiga estação "Estela", na localidade de Parque estrela, então pertencente a Nova 
Iguaçú, foi inaugurada como uma parada de trens em 1888 e manteve esse nome até 1943 
quando foi rebatizada de "Estação Imbariê". Nas redondezas da estação haviam apenas 
algumas residências, algum comércio e uma escola. Nela, eram feitas paradas dos 
comboios da Companhia Estrada de Ferro Leopoldina Railway pela manhã e a tarde - 
dizem que com a intenção de trazer a professora da escola. Por volta de 1930, com o início 
das grandes obras de saneamento e eletrificação da Baixada fluminense, a estação de 
Imbariê passou a servir como pátio de manobras e cruzamento de composições. Apesar 
de servir apenas como ponto de embarque e desembarque de passageiros das linhas 
urbanas que passam por lá, a Estação Ferroviária de Imbariê conserva uma boa parte da 
história da ocupação e do desenvolvimento da Baixada Fluminense. 

• Igreja Santa Terezinha (Parque Lafaiete) 
Antiga Igreja de São João Batista de Trairaponga, construída em 1647. Ao redor da 
primeira capela, erguida em homenagem a São João Batista, dá-se a formação dos 
municípios de São João do Meriti e Duque de Caxias. 

• Catedral de Santo Antônio (Centro) 
Inaugurada em 1930, foi elevada a condição de matriz da Paróquia de Santo Antônio em 
1942, sob a orientação e cuidados dos Frades Franciscanos da Província Imaculada 
Conceição do Brasil. Em 1981 passou a sediar a Diocese de Duque de Caxias e São João 
de Meriti, sob a orientação de Dom Mauro Morelli, primeiro bispo diocesano. 

• Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos (São Bento) 
Construída em 1742, nos fundos da edificação, havia um cemitério, onde eram enterrados 
os escravos que trabalhavam na Fazenda Santiago (foram eles mesmos que construíram 
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a capela). No interior da capela, havia uma imagem de madeira de Nossa Senhora do 
Rosário, incluindo um sino. 

• Casarão dos Beneditinos (São Bento) 
A mais antiga e importante fazenda de Duque de Caxias, também conhecida como 
Fazenda de Iguaçú, surgiu da compra pelo Mosteiro de São Bento de partes das terras de 
Cristovão Monteiro em 1591 e com a doação da parte restante em 1596, dando início ao 
processo de colonização do Vale do Rio Iguaçú. 

• Igreja Nossa Senhora do Pilar (Pilar) 
Pela Igreja de Nossa Senhora do Pilar passava o “Caminho de Garcia Paes”, um dos 
caminhos que levavam à região aurífera de Minas Gerais. Tombada pelo IPHAN, a Igreja 
Nossa Senhora do Pilar possui cinco altares. O altar-mor foi erigido à padroeira Nossa 
Senhora do Pilar de Iguaçu. Os outros possuem nichos dedicados a Sant' Ana, Nossa 
Senhora do Rosário, Nossa Senhora da Conceição e São Miguel Arcanjo. Os altares são 
formados em madeira talhada com filetes de ouro. 

• Igreja Nossa Senhora do Rosário da Imaculada Conceição (Taquara) 
Igreja construída em 1742 pertencia a antiga fazenda São Paulo da família de Duque de 
Caxias. 

• Nossa Senhora das Graças (Xerém) 
A Igreja foi construída em 1949 em uma área doada pela FNM (Fábrica Nacional de 
Motores) tornando-se em pouco tempo o espaço central para eventos, festas e celebrações. 
No final dos anos de 1970, voltada para as causas sociais, criou as Pastorais da Terra, 
Operária, a Pastoral do Menor, a da Família, entre outras.  

• Ruínas da Igreja Santa Rita da Posse (Xerém) 
Situada no quarto distrito (Xerém), a capela era construída basicamente de pedra e de cal, 
e hoje encontra-se em ruínas. Mais conhecida como Igreja Velha, ela destacava-se pela 
imponência e beleza. Não há informações precisas sobre a data de sua edificação, apenas 
indícios de que teria sido erguida no século XVII e que faria parte do conjunto das 
construções que marcaram a história do caminho para as Minas Gerais. Há informações 
de que, em 1794, o pesquisador e escritor Monsenhor Pizarro, em suas andanças pelas 
províncias da região, teria rezado várias missas no local.  

• Igreja Santa Rita de Cássia (Xerém) 
A Igreja Santa Rita de Cássia começou a ser erguida no ano de 1935, tendo a sua 
construção concluída no ano de 1936. Foi construída para abrigar os fiéis da antiga Igreja 
Velha de Xerém, que também era conhecida como igreja Santa Rita de Cássia da Posse. 

• Prédio do Antigo Mercado da Fábrica Nacional de Motores  
Datado da década de 1950, o atrativo era um importante instrumento utilizado para a 
comercialização de alimentos. Na cidade, havia uma unidade rural, responsável pela 
produção: ovos, hortaliças, verduras, legumes e a criação de animais e o mercado servia 
como local para escoamento da produção. Sua criação teve como motivação o 
atendimento às necessidades dos trabalhadores da Fábrica Nacional de Motores (FNM). 
Na fachada ainda é possível perceber os símbolos, em azulejo, que relembram o histórico 
agrícola e rural do município de Duque de Caxias. Hoje, no local, funciona um 
estabelecimento comercial. As características internas foram totalmente modificadas, 
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porém a visitação externa remete os visitantes à importância da FNM e de seus 
funcionários para a economia local. 

• Refúgio de Luis Carlos Prestes 
Localizada no interior do parque Natural Municipal da Taquara, a poucos metros da sede 
administrativa, é uma casa era modesta, composta de dois quartos, sala, cozinha e 
banheiro. Foi utilizada como refúgio de Luís Carlos Prestes, em fuga. Luís Carlos Prestes 
foi considerado um dos maiores símbolos da luta Socialista no país. Em 1924, comandou 
um grupo de 1.500 rebeldes da Coluna Miguel Costa-Prestes, no Rio Grande do Sul. Foi 
militar, senador, cassado, exilado e anistiado. Morreu em 1990, aos 92 anos. A visita ao 
local, apesar de estar deteriorado, pode remeter os interessados à uma parte da história do 
Brasil de grande relevância, além de possibilitar a interação com a Natureza no Parque da 
Taquara, área de preservação ambiental com diversos atrativos naturais, fauna e flora 
variados. 

• Ruína do Sítio do Couto 
A ocupação do território da Baixada Fluminense, no século XVI dependia da disposição 
de desbravadores. No final do século, surgiam os primeiros engenhos de cana de açúcar 
às margens do rio Magé. A partir daí, a ocupação do território se deu pelos vales dos rios 
Meriti, Sarapuí, Iguaçu, Guandu, Inhomirim, Suruí, Iriri, Macacu e seus afluentes. As 
viagens exploratórias adentravam pelas florestas, e esbarraram nos paredões das serras do 
Mar, Sant’Ana, Órgãos e Estrela. Durante dois séculos as dificuldades de transpor as 
serras fluminenses foi uma barreira na ligação do Rio de Janeiro com o Planalto. Somente 
a partir de 1704, Garcia Rodrigues, filho do bandeirante Fernão Dias Paes,vindo de São 
Paulo, chegou ao sítio do Couto, cuja visão de toda a baia de Guanabara era um deleite. 
A partir daí, estabeleceu-se a ligação entre o Pilar e o “Caminho do Ouro”. O Sitio do 
Couto, passou então a funcionar como uma espécie de entreposto comercial e área de 
repouso dos viajantes. 

• Ruínas da Antiga Ferrovia Rio D'ouro 
A Estrada de Ferro Rio d'Ouro foi autorizada a funcionar em 1875 a implantar uma linha 
férrea, como auxiliar da construção da adutora entre o Caju e as represas do Rio d'Ouro, 
na Baixada Fluminense. A ferrovia foi construída para auxiliar nas obras de construção 
das adutoras para o abastecimento de água para a cidade do Rio de Janeiro, de acordo 
com o Decreto nº 2639 de 22 de setembro de 1875, desde os mananciais da Serra do 
Tinguá, na Baixada Fluminense. Tinha por objetivo transportar os materiais e os operários 
empregados durante a construção.Em 1882 a ferrovia foi concluída, sendo aberta ao 
público em 15 de janeiro de 1883, os primeiros trens de passageiros que começaram a 
circular partiam do Caju em direção à represa Rio d’Ouro. Em 1896, passaram a circular 
com melhor regularidade, até a Pavuna. Mais tarde foi vendida ao Governo pela soma de 
778 contos, 600 mil e 664 reis. Inicialmente a estrada tinha uma extensão de 58 km, que 
seguia paralelamente à Estrada de Ferro D. Pedro II, passando por Benfica, Pilares, Irajá, 
Pavuna, Brejo Cava e Rio D'Ouro. Sua frota era constituída de cinco locomotivas da 
Hunslet Engine Co, 11 carros e 41 vagões. O relatório da empresa em 1883, registrava o 
transporte de 29.132 passageiros, 4870 toneladas de carga e 133 tonelagem de bagagem 
e encomendas. O ramal de Xerém, foi aberto já em 1883, com a linha principal da E. F. 
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Rio D'Ouro. Saía da estação de Belford Roxo e seguia até a localidade de Xerém. Fechou 
sua linha em maio de 1969, quando correu o último trem de passageiros. Já o ramal de 
Tinguá, aberto no mesmo período saía da estação de José Bulhões (Cava) e seguia até a 
localidade de Tinguá. Passou a transportar passageiros e fechou suas linhas em 1964. Em 
sua melhor fase, a Rio d’Ouro servia diversos subúrbios do Rio, como o Engenho da 
Rainha, Inhaúma, Irajá, os já citados Vicente de Carvalho e Pavuna, além de diversas 
localidades da Baixada Fluminense, como Belford Roxo, Areia Branca, etc. Em 1925, 
após a construção de vários ramais, a EF Rio D'Ouro possuía uma extensão de 146 km, 
partindo da Quinta do Caju com chegada em Jaceruba, Tinguá e Xerém. A Ferrovia e 
seus ramais foram incorporados a EF Central do Brasil em 1928. No inicio da década de 
1970 inicio-se a desativação de suas linhas. A maior parte do seu leito foi utilizada para 
a implantação da Linha 2 do Metrô. 

• Ruínas da Escola Santo Antônio 
A escola Santo Antônio foi construída na década de 50, pela FNM atendendo 
reivindicações dos trabalhadores da fábrica que desejavam que seus filhos estudassem 
próximos de suas residências. Durante anos atendeu aos alunos locais, deixando de 
funcionar quando a fábrica encerrou suas atividades. As ruínas de sua construção dão 
conta da importância que os administradores da FNM (Fábrica nacional de Motores) 
davam a formação dos filhos dos funcionários. Era uma característica da época da 
industrialização, a preocupação com a construção de vilas operárias e de infraestrutura 
para as famílias dos operários. A visita vale a pena principalmente se for integrada aos 
demais atrativos da região e acompanhada de especialistas que possam contar um pouco 
da história e do modo de vida dos trabalhadores que ali moravam. 

• Ruínas do Clube dos Solteiros 
Construído na década de 50, serviu de abrigo para os homens solteiros que trabalhavam 
na fábrica nacional de motores, seguindo o modelo adotado em outras cidades que 
atrelava moradia ao local de trabalho. Mais tarde, receberia o nome de clube dos solteiros, 
quando passou a realizar grandes bailes do extinto clube dos paraquedistas. 

• Sala de Leitura / Biblioteca Pública Rodolfo Arldt 
Inaugurada em 05/04/2001 como unidade do programa Biblioteca Para Todos. Possui sala 
de vídeo para uso dos alunos, com exibição de filmes históricos, documentários e contos 
de histórias, sempre às sextas-feiras. 

• Sambaqui do São Bento 
O Sambaqui do São Bento consiste em um sítio arqueológico com vestígios dos primeiros 
agrupamentos dos povos que se instalaram em torno da Baía da Guanabara. Foi 
identificado no ano de 2002, por uma estudante do Curso de História da Faculdade de 
Filosofia Ciências e Letras de Duque de Caxias (FEUDUC), Marcele Mandarino, 
estagiária do Departamento de Antropologia do Museu Nacional. A partir da 
comprovação da identificação foram sistematizadas visitas para estudos primários por um 
grupo de estudantes do curso de História da referida faculdade, coordenados pela 
arqueóloga Jeanne Cordeiro. Durante os anos que se seguiram o Sambaqui de São Bento 
tornou-se espaço de visitação de professores e alunos da Baixada Fluminense. O 
Sambaqui passa por um processo de formalização, catalogação e abertura para a visitação 
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coordenados pela administração do Museu Vivo do São Bento e as instituições que o 
compõem. Apesar de ser aberto à visitação, aconselha-se que o visitante busque 
orientação na sede do Museu Vivo para que possa receber indicações e informações 
relevantes. 

• Sítio Arqueológico Quilombo do Amapá 
Vestígios de comunidade de escravos que se abrigavam as margens do Rio Iguaçu nos 
séculos XVIII e XIX. Faz parte de uma grande rede de quilombos iguaçuanos e vem sendo 
fonte de estudos por historiadores e pesquisadores. O local é demarcado e as escavações 
visíveis. A visita pode proporcionar uma experiência arqueológica com muita informação 
histórica. Além dos pesquisadores e das instituições ligadas à preservação do patrimônio 
histórico de Duque de Caxias, o local recebe inúmeras escolas da região para estudos de 
campo. 

• Tulhas do São Bento 
Como parte do núcleo colonial da Fazenda São Bento os visitantes podem conhecer 
também três depósitos (tulhas) construídos com a finalidade de armazenagem de 
alimentos e de parte de sua produção. As três edificações estão em bom estado de 
conservação representam de forma clara e objetiva a forma de organização logística de 
toda a Fazenda. Numa delas hoje funciona uma fábrica de cimento, em outra a sede de 
um motoclube e na terceira a sede da organização Renascer/Reviver. 
 
Guapimirim35 
Histórico do município36  
Os primeiros registros de Guapimirim datam de 1674 e citam um povoado às margens do 
rio de mesmo nome. No final do século 18, surgiu o povoado de Santana, que ficava no 
caminho das tropas que cruzavam a Serra dos Órgãos e seguiam em direção às Minas 
Gerais. O cemitério de Santana, que até hoje serve à cidade, foi construído naquela época, 
em função das várias epidemias que afligiam a população. 
Foi também no final do século 18 que surgiu o povoado da Barreira – nome cuja origem 
deve-se ao fato de ali ter sido instalada uma espécie de pedágio. Na mesma região 
encontra-se a Igreja de Nossa Senhora da Conceição (1713) e a antiga sede da Fazenda 
Barreira, que hoje abriga o Museu Von Martius, em homenagem a Frederik Von Martius, 
naturalista alemão que estudou a flora e a fauna da região a convite de D. Pedro II. Na 
época da Guerra do Paraguai, o imperador hospedou-se no local, interessado em avaliar 
as plantações da quina calisaia, de onde se extrai o quinino, medicamento que combate a 
malária e seria utilizado pelo exército brasileiro. 
A construção da Estrada de Ferro Teresópolis, em 1895 marca o momento de transição 
do município para os tempos modernos, atraindo uma população, em sua maioria, 
formada de lavradores e ferroviários. 
Em 1939, o então presidente Getúlio Vargas criou o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 
e a Fazenda Barreira foi incorporada ao patrimônio ambiental da União. 
Com a construção da rodovia BR-116, em 1958, o transporte ferroviário entrou em 
decadência. Por outro lado, a nova rodovia facilitou o acesso à serra e foi fator 

35 Fonte: http://visiteguapimirim.com.br/ Acesso em 19/04/2016. 
36 Fonte: http://agenda21guapimirim.com.br/ Acesso em 19/04/2016. 
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preponderante na intensificação do processo de ocupação, com o surgimento de diversas 
casas de veraneio. 
Em plebiscito realizado no dia 25 de novembro de 1990, Guapimirim se emancipou do 
município de Magé. 
 
Atrativos Naturais 

• Cachoeira da Barreira 
O bairro da Barreira está logo abaixo da área pertencente ao Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos. Seguindo pelo rio, do Poço da Ponte Velha ao do Pedrão, é possível encontrar 
inúmeros espaços para entretenimento como o Poço do Padre. 

• Cachoeira da Caneca Fina 
Embora a maior parte dos poços da Caneca Fina esteja restrita aos sítios e condomínios 
da região, a área ainda possuí espaços para visitação pública. Banhado pelos rios Socavão 
e Iconha, o bairro esconde no final de algumas ruas bons lugares para um dia de descanso. 
A principal característica das cachoeiras da Caneca Fina é a falta de profundidade. E, por 
serem rasas, acabam sendo ainda recomendadas para as famílias acompanhadas de 
crianças pequenas e idosos com dificuldades de locomoção. 

• Cachoeira do Centro 
Apesar de assoreados, os rios que passam pela região central de Guapimirim, rios Bananal 
(sob a ponte, logo na entrada da cidade) e Soberbo (próximo à Praça Niterói) ainda servem 
de entretenimento. Do Poço da Laje em diante, já na Estrada da Barreira, o volume e a 
qualidade da água começam a melhorar.  

• Cachoeira do Limoeiro 
Pelo bairro do Limoeiro correm águas de diferentes rios: Soberbo e Iconha. São abertos 
ao uso tanto o Poço da Concórdia quanto os que estão à direita da Estrada do Limoeiro 
(pequeno caminho entre dois sítios).  

• Cachoeira do Paraíso 
O bairro do Paraíso, que faz fronteira com o município de Cachoeiras de Macacu, tem rio 
o Orindi-Açu. Embora o acesso ao Reservatório da Cedae seja restrito, é possível usar os 
poços localizados próximos à entrada do Centro de Primatologia.  

• Recanto do Urucum 
O Recanto do Urucum é dividido em três sítios, com a produção com mais de 30 espécies 
de plantas ornamentais, alimentando o comércio carioca do bairro Parque D’Ajuda. 

• Dedo de Deus 
Localizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Dedo de Deus (1692m) se destaca 
pelo seu formato único e beleza. É um dos vários monumentos geológicos da Serra dos 
Órgãos, que fica localizada na Serra do Mar, entre as cidades de Petrópolis, Magé, 
Guapimirim e Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. O pico encontra-se nos 
limites do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na área territorial de Guapimirim, 
podendo ser visto perfeitamente a partir do Mirante do Soberbo, também localizado em 
Guapimirim, na BR-116, próximo à divisa com Teresópolis. O Dedo de Deus foi o palco 
do nascimento do Montanhismo no Brasil. É considerado Patrimônio Natural Nacional 
pelo Iphan desde 2002.  
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• Centro de Primatologia37 
Fundado no Bairro do Paraíso em 1975, o Centro de Primatologia do Rio de Janeiro 
(CPRJ) é o único do mundo dedicado à conservação da fauna primatológica, atuando na 
manutenção e reprodução das espécies da Mata Atlântica. A visitação ao local é restrita 
a grupos bastante específicos e de acordo com o trabalho de pesquisa realizado pelo Inea. 
Está integrado ao Parque Estadual dos Três Picos, ocupando uma área de quase 270 
hectares em meio a uma riqueza biótica extremamente significativa. Realiza estudos, 
manutenção e reprodução das espécies de primatas da Mata Atlântica, em adequado 
regime de cativeiro. Vem desenvolvendo uma ampla gama de pesquisas e estudos, em 
convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), universidades estaduais 
(UERJ, UENF) e instituições de pesquisa, tais como a Fiocruz, não só em doenças 
específicas dos macacos como também aquelas da medicina tropical cujos hospedeiros 
vivem nas matas da região. Estes estudos epidemiológicos visam conhecer melhor como 
os diversos organismos que causam doenças ao homem circulam pela natureza, sejam 
insetos ou mesmo vertebrados. Destacam-se ainda as atividades sobre a preservação de 
espécies, o manejo e a nutrição de primatas neotropicais e sua reprodução em cativeiro, 
ensaios na área biomédica e em anatomia comparada. Este conhecimento é repartido com 
diversas universidades e centros de pesquisa do Brasil, e do mundo. 

• Escalavrado 
Um paredão liso e imponente erguido em meio a Serra dos Órgãos. O Escalavrado tem 
1.406 metros de altura e pode ser contemplado de diferentes pontos de Guapimirim. É 
uma das poucas montanhas em formato de aresta, na qual a caminhada é feita pela crista 
da rocha.  

• Mirante do Soberbo 
O Mirante do Soberbo, também chamado de Vista Soberba, está localizado próximo à 
entrada de Teresópolis. Sua visão, no entanto, é toda voltada para Guapimirim. Lá é 
possível ver outras montanhas da Serra dos Órgãos como o Escalavrado e o Dedo de 
Nossa Senhora – além dos fundos da Baía de Guanabara, na região da Área de Proteção 
Ambiental (APA) de Guapimirim.  

• Parque Nacional da Serra dos Órgãos38 
Criado em 30 de novembro de 1939, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos é composto 
por uma extensa área de 20 mil hectares que abrange os municípios de Teresópolis, 
Petrópolis, Magé e Guapimirim. O Parnaso é uma das unidades de conservação mais 
conhecidas e visitadas do Brasil, e o terceiro Parque Nacional mais antigo do país – 
PARNA Itatiaia (1937) e PARNA Iguaçu (1939) o antecederam. Além das paisagens 
deslumbrantes, o Parnaso oferece aos seus visitantes diversas opções de lazer como 
piscinas naturais, cachoeiras, trilhas, abrigos de montanha, camping, centros de visitantes 
e áreas para piquenique. O parque possui 3 sedes localizadas nos municípios de 
Teresópolis, Guapimirim e Petrópolis. Em Teresópolis, a apenas 90 Km do centro do Rio 
de Janeiro, está localizada da sede principal, onde os visitantes contam com uma ampla 

37 Fonte: 
http://www.inea.rj.gov.br/Portal/Agendas/BIODIVERSIDADEEAREASPROTEGIDAS/CentrodePrimat
ologia Acesso em 18/04/2016. 
38 Fonte: http://www.icmbio.gov.br/parnaserradosorgaos/ Acesso em 18/04/2016 
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infra-estrutura. O acesso às sedes de Guapimirim e Teresópolis é fácil e bem sinalizado. 
Quem parte do Rio de Janeiro deve seguir pela BR-040 e depois pegar a BR 116 (Rio-
Teresópolis). A sede de Guapimirim está localizada no Km 98 da BR-116, na subida da 
serra. Já a sede de Teresópolis está localizada junto à área urbana, na entrada da cidade. 
Ao passar o pórtico de entrada de Teresópolis, o parque fica 800 metros a esquerda. As 
sedes de Guapimirim e Teresópolis são próximas, cerca de 10 Km uma da outra. O acesso 
à sede de Petrópolis (distrito de Corrêas e bairro do Bonfim) se dá pela BR040 (Rio – Juiz 
de Fora). Do centro de Petrópolis até a portaria, o acesso é através da Estrada União-
Indústria, que margeia o rio Quitandinha. A região oferece tranquilidade e segurança, 
num clima agradável da serra, com ambientes de densa Mata Atlântica com fauna rica e 
diversificada. Desenhado por lindas e originais montanhas, basta uma simples caminhada 
pelo parque para observar a exuberância da natureza com árvores centenárias, vegetação 
e animais nativos. Estão em espaço territorial de Guapimirim o Dedo de Deus, a Pedra do 
Sino, o Poço Verde, a Capela de Nossa Senhora da Conceição e o Museu Von Martius. 

• Pedra do Sino 
A Pedra do Sino é o ponto mais alto de Guapimirim e também do Parque Nacional da 
Serra dos Órgãos. A 2.275 metros acima do nível do mar, o local é muito procurado por 
montanhistas de todas as partes do Brasil e do mundo. A subida até o cume da rocha tem 
12 km e possui quatro abrigos. O último deles, na base do ponto mais alto, oferece ao 
visitante maior conforto na pernoite, como beliches, banho quente e cozinha com fogão. 

• Poço da Concórdia 
Descoberto recentemente, é um poço largo que recebe muitos visitantes. Não se sabe 
exatamente qual é a profundidade do poço, mas há quem diga em mais de seis metros. 
Localizado no alto do bairro Limoeiro. 

• Poço do Drácula 
O acesso por terra ao Poço do Drácula atualmente está interrompido por moradias. Mas, 
é possivel subir o rio Soberbo pelas pedras ou por uma pequena trilha a partir do popular 
Poço da Laje, na Estrada da Barreira (rua à direita da Igreja Católica – ou Paróquia Nossa 
Senhora da Ajuda). 

• Poço do Padre (Escorrega) 
O Poço do Padre é um dos mais conhecidos de Guapimirim. Localizado na Barreira, o 
lugar costuma atrair muita gente – inclusive famílias com crianças e adolescentes em 
busca de diversão na Pedra do Escorrega. Um cuidado a ser tomado é com as trombas 
d’água típicas do rio Soberbo no verão.  

• Poço dos Maconheiros 
O poço ganhou este nome por ser muito procurado por pessoas em busca de um lugar 
mais sossegado para o uso da erva. Hoje também pode ser chamado de Poço do Boldo. 
Fica localizado na Barreira, entre os Poço da Ponte Velha e do Padre. 

• Poço Sem Fundo 
Apesar de não ser tão pequeno, o Poço Sem Fundo tem uma pequena área, estreita e 
bastante profunda, que chama a atenção dos banhistas. Ele fica aos pés de uma das 
Cascatas do Garrafão (em um bairro no alto da serra com este mesmo nome), no corredor 
do rio Iconha. 
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• Poço Verde 
Principal atrativo natural da Sede do Parnaso de Guapimirim, o Poço Verde é um conjunto 
de cachoeiras, corredeiras, poços artificiais e naturais do Rio Soberbo.  
 
Atrativos Culturais 
 

• Antiga Fazenda Segredo 
As ruínas da sede da Fazenda Segredo ajudam a remontar um pouco a história de 
Guapimirim desde o século XVIII. Até o início do século passado a propriedade – 
utilizada para a produção de açúcar e derivados – pertencia ao comandante Ribeiro da 
Costa. Em 1920, outro comandante da Marinha, Gilberto Huet Barcellar, que governou 
Magé entre 1930 e 1934, adquiriu a fazenda e passou a produzir aguardente. A cachaça 
feita no próprio alambique era vendida na região até João Seixas Júnior comprar a 
propriedade em 1953. Menos de 20 anos depois, a família Fauru assumiu a Fazenda 
Segredo (que também dá nome a um bairro da cidade).  

• Capela de Sant’Ana 
A construção da Capela de Sant’Ana está diretamente ligada à criação do Caminho do 
Ouro, que conectava o Rio de Janeiro às regiões mineradoras por meio da Baía de 
Guanabara. Naquela época, a localidade conhecida atualmente como Bananal se chamava 
Calundu, onde também ficava a fazenda do capitão Gaspar da Silva Borges, responsável 
por erguer a capela dedicada à mãe de Nossa Senhora. Foi aberta ao público em 1731, 
quando motivou o surgimento de um povoado em seu entorno chamado Porto Modelo 
(ponto de parada dos viajantes que subiam a serra). Por conta de uma série de epidemias 
e febres, foi construído na região um cemitério – o único da cidade até hoje. Na capela 
constavam inúmeros registros de escravos, identificados apenas com o primeiro nome, 
que foram sepultados no local. A imagem original de Santa Ana, do século XVIII, foi 
roubada nos anos 70. Além de missas semanais, as celebrações paroquiais da Semana 
Santa também são realizadas na Capela de Sant’Ana. 

• Capela de Nossa Senhora da Conceição 
A singela Capela de Nossa Senhora da Conceição do Soberbo divide opiniões quanto à 
data de sua construção – sendo 1713 tida como a oficial. Os primeiros batismos da família 
real e da corte portuguesa teriam acontecido no pequeno templo, localizado em meio a 
uma bifurcação do rio Soberbo, no antigo leito da estrada de ferro que ligava Piedade a 
Teresópolis. Já o escritor Edson Ribeiro alega que os relatos quanto a uma capela 
existente na propriedade dos Amorins não dizem respeito a esta. Ele afirma ainda que 
teria sido erguida em 1851 pelo então chefe da Guarda Nacional de Magé, Guilherme 
Pinto Magalhães, com a ajuda de Custódio Ferreira Leite. Independentemente, o valor 
artístico e histórico da capela é inquestionável. Ela é coberta por telhas francesas e cercada 
por muros de arrimo (escorados), além dos alpendres laterais muito comuns na arquitetura 
rural fluminense dos séculos XVIII e XIX. Em 1989, foi tombada pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Cultural (INEPAC) e restaurada pelo Instituto Chico Mendes de 
Conservação e Biodiversidade (ICMBIO) em 2011. Quinzenalmente são realizadas 
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missas na capela, mas a principal delas acontece no dia de Nossa Senhora da Conceição 
(8 de dezembro), na área hoje pertencente ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos.  

• Capela de Nossa Senhora D’Ajuda 
A Capela de Nossa Senhora D’Ajuda foi erguida em 1647 pelos irmãos Pedro e Estevão 
Gago, na época com o nome de Capela de Nossa Senhora D’Ajuda de Sarnambetiba 
(numa alusão ao atual Rio Guapimirim). Essa preciosidade do século XVII, construída 
sobre o Outeiro de Grumixamas (ou Igramixamas, numa possível referência aos índios 
timbiras que habitavam aquela região), é considerada um dos primeiros marcos católicos 
fixados no recôncavo da Baía de Guanabara. No ano de 1714, suas ruínas foram 
demolidas, sendo a sede da região transferida para a Capela Nossa Senhora da Conceição, 
na Barreira (inaugurada um ano antes). Mais de três décadas depois, ela é elevada à igreja 
paróquia definitiva, mas volta a perder o posto para a Capela de Sant’Ana, no então 
povoado do Bananal. Neste período, a região conhecida como Porto Modelo ganhava 
relevância como ponto de parada para os viajantes que subiam a serra. Mas, em 1872, 
diferentes tipos de febres e doenças motivam a criação de um cemitério no local, e a 
Capela de Nossa Senhora D’Ajuda volta a funcionar como sede da então Freguesia de 
Nossa Senhora D’Ajuda de Guapimirim. No início do século XX, uma epidemia também 
chega à região conhecida atualmente como Vale das Pedrinhas, o que leva a igreja 
novamente às ruínas por volta de 1907. A partir daí, com a criação da Estrada de Ferro 
Therezopolis, novos núcleos populacionais surgem em Guapi formando o atual centro da 
cidade, e a Capela Nossa Senhora D’Ajuda perde totalmente sua representatividade. De 
lá pra cá, várias reformas descaracterizam parte de sua arquitetura original. Atualmente a 
capela (localizada no bairro Parque Nossa Senhora D’Ajuda) sedia apenas alguns 
encontros e está sob responsabilidade da Paróquia Nossa Senhora da Piedade, em Magé. 

• Casa Bernadelli 
O chileno Henrique Bernadelli se naturalizou brasileiro e teria começado a visitar a Serra 
dos Órgãos em 1864, quando ainda se hospedava em um hotel localizado na Barreira, 
onde algum tempo depois fixou residência. A família do artista plástico se mudou para o 
Rio de Janeiro a convite de Dom Pedro II (outro apaixonado pelas fauna e flora locais). 
O irmão dele, o escultor Rodolfo Bernadelli, também viveu durante um período nos 
arredores da propriedade. 
O casarão foi vendido pelos irmãos em 1920 e tornou-se a sede do Clube de Campo do 
Soberbo, que encerrou suas atividades na década de 1990. O patrimônio chegou a um 
total estado de abandono. Em junho de 2015, um decreto expedido pelo poder público 
municipal expulsou os invasores que há alguns anos degradavam o local, transformando-
o em estacionamento. A causa era motivo de luta por parte da Associação de Moradores 
do bairro há quase duas décadas. A expectativa é de que um Centro Cultural Comunitário 
seja construído no local. 

• Esporte Clube Central 
O antigo clube esportivo da cidade foi criado pelos funcionários da Estrada de Ferro 
Central do Brasil. Em 1937, a empresa doou um terreno aos ferroviários ao lado da 
Estação, onde foi construído o campo do Esporte Clube Central. A sede original do 
Central ficava em um depósito da Fazenda Santa Constança, que também contava com 
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um clube próprio. Após sua falência, o espaço foi vendido ao Esporte Clube Central – 
que em 1980 inaugurou a sede reformada e também uma quadra poliesportiva. 

• Estação Ferroviária 
Guapimirim ainda resguarda várias lembranças da Estrada de Ferro Therezopolis. A 
principal delas é a Estação Ferroviária, última lembrança viva dos trilhos que subiam a 
serra. A cidade também serve como ponto final do ramal Sacaracuruna da Supervia, sendo 
possível acessar de trem tanto às cidades da Baixada quanto à Central do Brasil a partir 
daqui. O empreendimento chegou a Guapimirim em 1896 e colaborou bastante para o 
desenvolvimento da cidade. A linha conectando o Porto de Piedade a Teresópolis foi uma 
iniciativa de José Augusto Vieira. Antes, o percurso rumo a Teresópolis a partir de 
Guapimirim era todo feito a liteira (um tipo de cadeira suportado por duas varas), em 
lombos de burro e a cavalo. O primeiro trecho (Centro – Barreira) ficou pronto em 1904. 
Quatro anos depois o trem chegava ao Alto, em Teresópolis. Das onze estações que 
ligavam o Porto de Piedade a Teresópolis, seis ficavam aqui na cidade – tendo a principal 
sido chamada por diferentes nome, tais como: Raiz da Serra, Guapi, Bananal, Alcindo 
Guanabara e Guararema. Além de oficinas para o reparo das máquinas, também foram 
instaladas na cidade casas para os funcionários da rede ferroviária morarem com suas 
famílias. Algumas delas estão em pé até hoje, apesar de terem sido descaracterizadas. O 
trem para Teresópolis fez sua última viagem no dia 9 de março de 1957. 

• Fazenda Pedra Oca 
A Fazenda Pedra Oca oferece diversas atrações, como pescaria, cavalgada, ordenha de 
vacas, redário, capela, caiaque, etc. A Pedra Oca também oferece suítes, almoço, venda 
de doces, queijo, leite e outros produtos feitos na própria fazenda.  

• Antiga Fazenda Santa Constança (Cotia) 
A Fazenda Santa Constança pertencia à S. A. Cortume Carioca, que nos anos 50 era a 
maior indústria de curtição de couros das Américas e a segunda maior do mundo. A 
companhia começou a adquirir terras guapimirienses (e também de Cachoeiras de 
Macacu) ainda na década de 20, chegando a 2.500 alqueires. A propriedade, além de atuar 
na agropecuária, servia como uma reserva de matérias-primas, como era o caso da acácia 
negra, utilizada na fabricação do couro. A inauguração da fazenda aconteceu em 1938. 
Chegou a ter 150 km de estradas próprias, vila de casa para funcionários, sede 
administrativa, estábulo para 160 vacas, aviário com capacidade para 10 mil galinhas, 
chocadeira para 16 mil ovos, gado leiteiro, porcos e até búfalos. A Santa Constança 
chegou a ser uma das maiores produtoras de banana d’água do Rio de Janeiro, tendo 
também em sua propriedade plantações de laranja, tangerina, limão, coco, mamão e 
abacaxi. Sem contar nos inúmeros pés de goiabas – até hoje muito comum pelas ruas do 
bairro. 

• Kartódromo Internacional 
O Kartódromo Internacional de Guapimirim fica no bairro Parada Ideal, a cerca de 8 km 
do Centro da cidade. Os carros à disposição são potentes (13 HP) e seguros, chegando a 
70 km/h. O objetivo dos proprietários é difundir e ajudar o automobilismo carioca e 
nacional, divulgando a prática e renovando talentos do automobilismo brasileiro. 
Seguindo os padrões internacionais, o espaço atualmente é a sede de campeonatos 
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importantes da modalidade, como o Serrano e o Carioca – realizados pela Confederação 
Brasileira de Automobilismo (CBA). 

• Pista de Aeromodelismo 
Localizada no bairro Cotia, a Pista de Aeromodelismo de Guapimirim é o ponto de 
encontro dos praticantes da atividade. É muito comum vê-los na condução de suas 
máquinas nos fins de semana. 

• Museu Von Martius 
Localizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Museu Von Martius é a antiga 
sede da fazenda Barreira do Soberbo. Seu nome é uma homenagem ao botânico e 
naturalista alemão Friedrich Philipp Von Martius. Ele também é lembrado no Dia 
Nacional da Botânica, 17 de abril, data de seu nascimento, exatamente pela relevância de 
seu trabalho. O ilustre conhecedor de mais de 12 mil espécies da fauna e da flora 
brasileiras foi um dos membros da missão científica enviada ao Brasil pelos governos 
bávaro e austríaco, em 1817, tendo percorrido várias regiões do país a cavalo durante três 
anos, quando enfim se hospedou na fazenda do Soberbo – onde atualmente é possível 
conhecer alguns de seus escritos e também a casa onde ele viveu em Guapimirim. 
 
Itaboraí39 
Histórico Municipal40 
Por volta do ano 1000, povos de língua tupi procedentes dos vales dos rios Madeira e 
Xingu, na margem direita do rio Amazonas, invadiram a maior parte do atual litoral 
brasileiro, expulsando seus habitantes anteriores, falantes de línguas pertencentes ao 
tronco linguístico macro-jê, para o interior do continente. No século 16, quando os 
portugueses chegaram à região da baía de Guanabara, esta era ocupada por um desses 
povos tupis: os tupinambás, também chamados tamoios.9 Os índios tamoios que 
habitavam a região da atual Itaboraí foram reunidos no aldeamento jesuíta de São 
Barnabé. 
Ao mesmo tempo, a região começou a ser ocupada por colonizadores portugueses, que, 
nela, implantaram engenhos de açúcar baseados no trabalho escravo de índios e negros. 
Em 1612, foi construída uma capela dedicada a santo Antônio. Em 1672, foi inaugurada 
a capela de São João Batista. Em 1696, foi fundada a freguesia de São João Batista de 
Itaboraí. Em 1697, foi fundada a vila de Santo Antônio de Sá. 
De 1700 a 1800, a freguesia de São João de Itaboraí apresentou um notável 
desenvolvimento. Em 1759, os jesuítas foram expulsos da região e o aldeamento de São 
Barnabé passou para administração leiga.11 Em 1778, a freguesia de São João de Itaboraí 
era a mais importante da vila de Santo Antônio de Sá, considerada um grande centro 
agrícola. Em 1780, grande parte do açúcar produzido pelos oitenta engenhos das 
freguesias próximas era embarcado em caixas de madeira nos catorze barcos pertencentes 
ao porto (daí o nome Porto das Caixas). O açúcar era também embalado em cerâmicas 
produzidas nas próprias fazendas, o que gerou a tradição das olarias que persiste até hoje 
no município. 

39Fonte:  http://agenda21itaborai.com.br/agenda-21-local/turismo/ Acesso em 18/04/2016 
40Fonte:  http://www.cidadedeitaborai.com.br/ Acesso em 18/04/2016 
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Em 1829, a freguesia de São João de Itaboraí foi atingida por uma epidemia de malária, 
causando muitas mortes e grande prejuízo para a região. Em 15 de janeiro de 1833, através 
de um Decreto Imperial, a freguesia foi elevada à categoria de Vila e, a 22 de maio do 
mesmo ano, instalou-se a primeira Câmara de Vereadores (daí, o nome da atual avenida 
22 de Maio). 
A partir de 1850, os transportes fluviais foram gradualmente substituídos pelos 
ferroviários e, em 23 de abril de 1860, com a inauguração do primeiro trecho da Estrada 
de Ferro Niterói-Cantagalo, Itaboraí consolidou a sua importância econômica, pois 
recebia toda a produção de gêneros do nordeste fluminense pela ferrovia e a enviava em 
embarcações pelo Rio Aldeia até o Rio Macacu, deste seguinte até a Baía de Guanabara 
para ser comercializada. Contudo, a Vila de Santo Antônio de Sá começou a entrar em 
decadência, pois perdia a sua condição de entreposto comercial. 
Em 5 de julho de 1874, foi inaugurada a Estrada Ferro-Carril Niteroiense, partindo de 
Maruí, em Niterói, até Porto das Caixas. A estrada fazia a ligação de Nova Friburgo e 
Cantagalo diretamente ao porto da capital da província, Niterói, substituindo o transporte 
fluvial realizado através de Porto das Caixas. A construção da estrada foi uma das 
principais causas do declínio do porto e, por consequência, da Vila de São João de Itaboraí 
– este último, também agravado pela libertação dos escravos em 1888, que levou muitos 
fazendeiros à falência. 
No século 20, entre as décadas de 1920 e 1980, teve grande destaque, na economia do 
município, a produção de laranjas, quando o município ganhou a alcunha de "terra da 
laranja" por ser o segundo maior produtor nacional dessa fruta. Apesar do início da 
construção do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro (COMPERJ) no 
início do século 21, Itaboraí, hoje, ainda é um município rural, possuindo grande parte de 
seu território ocupado por propriedades rurais. 
 
Atrativos Históricos e Culturais41 

• Parque Paleontológico da Bacia Calcária de São José 
Desde 1928, a Bacia Sedimentar de São José de Itaboraí foi objeto de exploração mineral. 
Durante a lavra da jazida, foram descobertos fósseis e, posteriormente, evidências de 
ocupação humana muito antiga na região. Em 1984, a mineração foi paralisada, deixando 
uma cava com cerca de 70 metros de profundidade. Aos poucos, a água subterrânea e a 
água da chuva foram preenchendo a área de extração, formando um lago artificial no 
local. Atualmente, a água desse lago abastece a população da região, através de 
cooperativa local, a Cooperágua. A Prefeitura Municipal de Itaboraí declarou essa área 
como de utilidade pública, através de processo de desapropriação, em 02 de abril de 1990. 
Em 12 de dezembro de 1995, foi criado o Parque Paleontológico de São José de Itaboraí, 
conforme Lei Municipal nº 1.346/95. Para implantação do Parque foi elaborado um 
projeto que prevê a existência de um Museu, trilhas ecológicas/geológicas, laboratórios e 
infra-estrutura para os visitantes. A população beneficiada pelo projeto é de cerca de 
10.000 habitantes (população da localidade de São José). 

• Igreja Matriz de São João Batista 

41 Fonte: http://www.itaboraiweblist.com.br/ Acesso em 19/04/2016 
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Tombada como Patrimônio Histórico Nacional pelo IPHAN em 1970, tem a sua origem 
em 1672, com a construção de uma capela por João Vaz Pereira sob a invocação de São 
João. Reconstruída entre 1725 e 1742, passa por nova reforma no período de 1767 a 1782, 
quando se estabelece o atual conjunto arquitetônico no ponto mais alto da colina, onde se 
implantou a Vila de Itaboraí. A torre Matriz é avistada de longe, marcando sua presença 
na região. O paisagismo atual da praça, à sua frente, é resultado de um projeto de 
reurbanização de 1953. Com o crescimento das árvores, necessários ao clima da região, 
árido e quente, criou-se uma concentração de verde no interior da praça, que quebra um 
pouco a harmonia original do antigo conjunto urbano. A igreja está situada na 
extremidade norte da praça, isolada do casario baixo e circundante. A Igreja Matriz é uma 
construção solidamente erigida de pedra e cal, de grossos muros e equilibrada concepção 
arquitetônica. Conserva características oitocentistas de uma só porta de entrada. Na 
fachada, duas janelas no coro. A torre única, ainda mantém o corpo inteiramente maciço. 
A Matriz de São João Batista, de propriedade da Diocese de Niterói. Alguns pertences 
internos merecem destaque, como as conversadeiras com assento de granito nas janelas 
da sacristia, o arcaz da sacristia ainda intacto, algumas peças da estatuária (originais do 
século XVIII), castiças e pratarias e o retábulo do altar-mor, com talha do século XVIII.  

• Travessa Espírito Santo 
Primeira rua a ser pavimentada no município, em 1950. Situada ao lado da Igreja Matriz 
de São João Batista. Antes de existir a Avenida 22 de Maio, era ali que se pegava o ônibus 
para o município de Rio Bonito. Atualmente, a Travessa Espírito Santo é fechada para o 
trânsito. 

• Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
Casa do Período Colonial, é um significativo exemplo de residência de pessoas da classe 
social intermediária da época. A casa pertenceu muitas décadas à saudosa professora 
Paulina Porto, pianista e incentivadora da Banda de Música local. Foi adquirida pela 
Prefeitura por volta de 1983, que restaurou o imóvel, e desde então abriga a sede da 
Secretaria de Educação. 

• Teatro Municipal João Caetano 
Foi construido em principios do século XIX, por iniciativa do Coronel João Hilário de 
Menezes. Em 1827 estreia João Caetano dos Santos (1808-1863), com a peça "O 
Carpinteiro da Livônia", considerado o maior teatrólogo brasileiro de seu tempo. Ao 
encontrar-se em estado de ruínas em 1975 é demolido. A partir de 1983 o teatro começa 
a ser reerguido no antigo terreno. Este teatro é um dos mais antigos do país e o primeiro 
a levar o nome desse ilustre itaboraiense. Era frequentado pela Família Real, que vinha a 
Itaboraí especialmente para assistir as encenações do famoso João Caetano. 

• Loja Maçônica Concórdia Segunda N. 10 
Apresentando uma fachada típica do neoclássico, com um frontão triangular de grandes 
proporções, o prédio da tradicional Loja Maçônica Concórdia Segunda N. 10, é a mais 
antiga agremiação do gênero ainda existente em Itaboraí, inaugurado em 26 de maio de 
1833, compõe-se, com um conjunto de casas térreas, a mais antiga rua de acesso ao Centro 
Histórico. 

• Câmara Municipal de Itaboraí 
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Este belo exemplo de arquitetura neoclássica foi projetado pelo Major Júlio Koeller e 
após quatro anos de obras, o prédio foi concluído em 1840, para abrigar no pavimento 
térreo a Cadeia Pública e no superior os trabalhos parlamentares. Com a elevação da Vila 
de São João de Itaboraí à categoria de cidade, em 1890, o Prédio da Câmara passou a 
sediar também a Prefeitura Municipal e posteriormente, em 1969, a Prefeitura voltou a 
ocupar provisoriamente o térreo. Atualmente abriga apenas o poder Legislativo. Foi 
tombado como Patrimônio Histórico Estadual pelo INEPAC em 1979. 

• Palacete Visconde de Itaboraí 
Palacete de feições coloniais, erguido em 1834, para ser a residência do Visconde de 
Itaboraí. Servia de hospedagem para a Família Real quando em visita à Itaboraí. Em fins 
do século XIX foi sede da Casa de Caridade São João Batista. Tombada como Patrimônio 
Histórico Nacional pelo IPHAN em 1964. Quatro anos depois, o prédio sofre um 
incêndio, ficando em estado de ruínas, sendo doado então ao Governo Estadual, que nele 
realiza obras de reconstrução, adaptando-a internamente ao seu novo uso como Fórum 
cuja inauguração se deu em 1974. Em 2000, após ampla reforma, o prédio passou a ser a 
sede do Poder Executivo Municipal. 

• Fonte Carioca 
Erguida entre 1845 e 1858, por ordem da Câmara Municipal da Vila de São João de 
Itaboraí, a fonte foi durante muitos anos a principal forma de abastecimento de água 
potável da região. E segundo uma lenda local, existiria um túnel ligando o subsolo da 
Igreja Matriz de São Sebastião à fonte. 

• Estação Ferroviária 
A antiga E. F. Cantagalo começava mesmo em Porto das Caixas, localidade situada às 
margens do rio Macacu, no fundo da baía da Guanabara. Dali, barcaças transportavam as 
mercadorias até a cidade do Rio de Janeiro. No início dos anos 1950, ainda se podia ver 
algumas delas afundadas ao lado da ponte ferroviária, então de madeira. A estação de 
Porto das Caixas, construída originalmente para saída da linha do Cantagalo, somente 
mais tarde, em 1874, passou a ser também entrocamento com a que viria a ser a Linha do 
Litoral, construída na época pela Cia. Ferreo Carril Niteroiense. foi um ponto de 
baldeação muito movimentado e rico, tendo entrado em decadência com a inauguração 
do trecho de linha até Niterói, ainda no século XIX. De Porto das Caixas saía também a 
linha do litoral, que seguia até Campos. Com a extinção da linha do Cantagalo, Porto das 
Caixas deixou de ser entroncamento. A estação foi demolida, não sobrou nada, a não ser 
duas escadas feitas com dormentes que servem para os raros passageiros do trem 
suburbano que liga Itaboraí a Niterói. 

• Ruínas do Convento de São Boaventura 42 
Tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), as ruínas 
do Convento de São Boaventura se destacam no cenário do distrito de Porto das Caixas. 
O Convento começou a ser erguido em 1660 e foi a quinta construção da Ordem 
Franciscana do Brasil. Há nele semelhanças com o convento de Santo Antônio, na cidade 
do Rio de Janeiro, também da Ordem Franciscana. Onde hoje estão as ruínas existiu, no 
século XVIII, a vila de Santo Antônio de Sá. De 1829 a 1840, porém, uma epidemia de 

42 Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/manchete/ruinas-do-convento-de-sao-boaventura Acesso em 
19/04/2016 
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febre amarela dizimou a população da vila e levou os franciscanos a abandorem o lugar. 
As ruínas, tombadas também pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (Inepac) em 
1978, estão no terreno do Complexo Petroquímico do Estado do Rio de Janeiro e o espaço 
não é aberto à visitação. 

• Capela da Fazenda Itapacoará   
A capela situa-se numa pequena elevação das terras da Fazenda Itapacoará numa posição 
de dominância dentro da região. A sua silhueta compacta e a chaminé de tijolos do antigo 
alambique são avistados de longe, ressaltados pela planície que os circunda. A casa de 
fazenda é uma construção recente, tendo por trás um lago e na lateral um grande depósito 
de armazenamento de cachaça, atualmente provinda de outros locais. A capela data da 2ª 
metade do século XIX, não tendo sido encontrado registro do ano de construção. 
Construído pelos donos da fazenda na época, para atender aos moradores e colonos. O 
programa da Capela de Itapacoará apresenta certas evidências de que teria sido 
originalmente construída por nave, capela-mor e campanário. A cobertura foi substituída 
por telhas francesas e o frontispício aparenta ter sido reformado já no século XX, tendo 
sido preservados os vãos das janelas, a porta principal e o sino. Atualmente fechada, não 
sendo utilizada pelos atuais donos da Fazenda. 

• Capela São Tomé   
 A Capela de São Tomé e o prédio do engenho, bastante modificado, é o que restou da 
antiga fazenda, atualmente construída por edificações novas, galpões, terras bem cuidadas 
produção diversificada, entre elas a leiteira. A localização da capela é de dominância 
dentro da paisagem, sendo avistada à distância, apesar das interferências visuais das novas 
construções. À sua frente, mais abaixo, situa-se o antigo engenho marcado pela chaminé. 
A data de construção não é conhecida, constando apenas a época - século XIX. De 
arquitetura compacta, planta regular, com nave, capela-mor (pequeno altar), sacristia, 
coro e torre única encimada por cúpula. Internamente é bastante despojada, possuindo um 
púlpito de madeira de desenho simples à sua esquerda. A fachada principal tem o vão de 
acesso com molduras de madeira e verda de arco abatido e é marcada na lateral pela 
presença da torre (com duas aberturas, ainda existindo um de seus sinos originais). 
Recentemente foram pintadas de amarelo a porta principal e as janelas laterais. Também 
foi colocado um sino para substituir o original que faltava em uma das aberturas da torre. 
A capela é utilizada apenas uma vez por ano, no Natal, em missa de confraternização dos 
funcionários e trabalhadores locais. Não foi possível obter referências históricas ou 
cronológicas a respeito do atrativo. 

• Igreja de Nosso Senhor do Bonfim   
A Igreja de Nosso Senhor do Bonfim situa-se dentro do setor mais antigo de Itaboraí, 
numa das ladeiras que descem da praça principal. No seu entorno, um casario baixo de 
arquitetura simples, que acompanha a Rua Bonfim, tendo de interessante, quase à sua 
frente, o prédio da maçonaria. A igreja foi implantada na parte mais alta do terreno, 
criando um aspecto de imponência e verticalidade em relação às casas da localidade. Sua 
ambiência e proporcionalidade em relação a rua ficou prejudicada pela retirada da 
escadaria frontal, tendo atualmente um acesso lateral e um muro de arrimo quase à porta 
da igreja. Construída no século XVIII, a igreja possui um belo tratamento da fachada, 
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típico das igrejas Jesuítas, onde se destaca o frontão triangular. Em 1742, havia junto a 
igreja uma capela da Irmandade do Santíssimo, onde se instituiu uma Ordem Terceira 
denominada Nossa Senhora do Monte Carmo, extinta em 1753. Em 1790 - 1800, João 
Bento Vasques restaurou e ampliou a capela e colocou sob a devoção do Senhor do 
Bonfim. Entre 1981 e 1982, a comunidade local, sob a coordenação da paróquia de 
Itaboraí, decide realizar reformas na igreja, que encontrava-se praticamente abandonada. 
Sua fachada principal foi restaurada, procurando-se preservar sua característica 
arquitetônica, mas, de resto, foram feitas muitas modificações. O altar-mor que se 
encontrava destruído foi totalmente substituído. 

• Igreja de São Barnabé   
A Igreja de São Barnabé situa-se na localidade de Itambi, antigo núcleo originário de 
aldeamento jesuítico. No alto de uma pequena colina, numa área de topografia plana, a 
igreja domina à distância a paisagem da região. A cidade desenvolve-se ao longo de uma 
rua principal que passa defronte da praça da igreja, onde se localiza o casario mais antigo. 
Algumas edificações do final do século XIX e início do século XX, ainda guardam suas 
características originais, com, pequenas reformas ou em estado precário de conservação. 
No terreno da igreja, de chão de terra batida, existe um coreto; nas laterais, o cemitério, a 
escola e um galpão para festas. A igreja foi construída em 1705, recebendo o nome de 
Paróquia em 15 de novembro de 1759. Em 1950 a igreja sofreu reformas, sendo 
desfigurada internamente. Externamente a igreja apresenta características do 
comportamento sóbrio das obras jesuíticas, comum as paróquias despretensiosas do 
começo do século XVIII. Arquitetura de estilo jesuítico com partido de planta retangular, 
nave, capela mor, sacristia coro e torre única com cúpula em meia laranja. O frontispício 
é composto de frontão triangular marcado por um óculo e encimado por uma cruz, 4 
janelas ao nível do coro e porta principal de madeira trabalhada com moldura em cantaria 
de pedra. O altar-mor e os altares laterais foram reconstruídos, seguindo as características 
anteriores. Destacam-se as imagens de Nossa Senhora, São José e o menino Jesus com 
características barrocas. 

• Igreja Nossa Senhora da Conceição   
A Igreja Nossa Senhora da Conceição situa-se num alargamento da rua principal de Porto 
de Caxias, onde desenvolve-se um casario baixo, que ainda guarda um pouco da aparência 
antiga do centro histórico. Essa paisagem é marcada atualmente por um comércio intenso 
de objetos religiosos, feito em barraquinhas que ocupam a praça da igreja, constituindo-
se a principal atividade econômica do vilarejo. No terreno da igreja foram construídos 
grandes galpões onde funcionam serviços de bar, restaurantes, banheiros e livrarias, que 
refletem o grau de transformações que o antigo conjunto histórico de Porto das Caxias 
vem assumindo com a nova junção de local de romarias em torno do culto da imagem 
milagrosa de Jesus Crucificado. A data de construção da igreja é desconhecida. Admite-
se no entanto que ela tenha sido edificada na mesma época do convento de São 
Boaventura do Macacu. Consta como data de inauguração, 17/07/1718. Em 1747 só 
restava a capela-mor, quando Francisco Pinto Cardoso construiu a atual nave e a torre 
sineira, restando até hoje algumas paredes da antiga nave principal. Em 1901 e 
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depois1947 a igreja sofreu reformas, onde foram substituídos o madeiramento e a escada 
do coro e o forro da capela lateral. Em 1969 e 1978, novas reformas substituem o piso e 
constroem anexos ao lado da capela-mor. A atual Matriz de Porto das Caxias apresenta 
uma superposição de duas igrejas de partidos arquitetônicos idênticos. A primeira, de 
1718, tinha proporções maiores e dela só restou a capela mor e as ruínas das paredes 
externas laterais. A segunda, versão mais modesta, construção da nave principal e torre 
sineira, aproveitando a antiga capela-mor. A porta principal e as laterais da igreja são 
ainda autênticas, inclusive suas ferragens. A igreja possui peças que merecem destaque 
como as imagens de São Francisco de Assis, a de Jesus Cristo e a de Nossa Senhora da 
Conceição que datam do século XVIII. Acredita-se que pertenciam ao Convento 
Boaventura de Macacu e foram para a igreja quando este foi desativado. 
 
Atrativos Naturais 

• Mangue de Itambi 
Área de preservação ambiental (APA), que faz limite com a Baía de Guanabara. Ao total, 
são 14 mil hectares, passando pelos municípios de Itaboraí, São Gonçalo, Magé e 
Guapimirim. O encontro das águas doces dos rios com a água marinha abriga em Itambi 
não só diversas espécies de caranguejo, como também animais, como cobras, capivaras, 
ariranhas, jacarés e inúmeras variedades de aves que fazem do local um grande 
reservatório natural. 

• Rio Macacú 
Sua nascente está no município de Cachoeiras de Macacú e faz limite entre os municípios 
de Magé e Itaboraí, à oeste e Cachoeiras de Macacú e Itaboraí, à leste. É o principal rio 
da região e tem como afluentes mais expressivos os rios Guapi-açú, à direita e Casseribú, 
Aldeia e Imbú, à esquerda. Corta, ao longo de seu curso, as terras da Fazenda Macacú, 
onde predominam em torno as áreas de pastagem e em outro trecho as ruínas do Convento 
de São Boa Ventura de Macacú. Suas águas são barrentas e frias. Extensão navegável 
apenas para barcos de pequeno calado, destinados à pesca. Não possui praias, nem locais 
propícios para banhos. 

• Serra do Lagarto   
A Serra do Lagarto é cortada pela RJ 114, principal via de acesso de Itaboraí para o 
município de Maricá. Faz divisa entre os dois municípios abrangendo uma pequena região 
de Saquarema. Se identifica pela predominância de pequenas altitudes, onde destaca-se 
laranjais, paisagens típicas da região, que fazem parte de grandes plantações, em áreas 
particulares. De fácil acesso da Serra do Lagarto se avista o recorte da Serra do Mar, ao 
fundo além de maricá e um trecho de Saquarema. 
 
Magé 
Histórico Municipal43 
Por volta do ano 1000, os índios tapuias que habitavam a região foram expulsos para o 
interior do continente devido à chegada de povos tupis procedentes da Amazônia. Quando 

43 Fonte: http://www.mage.rj.gov.br/ Acesso: 15/04/2016 
                                                                     

http://www.mage.rj.gov.br/
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os primeiros colonizadores portugueses chegaram à região, no século XVI, a mesma era 
ocupada pela tribo tupi dos tupinambás, também conhecidos como tamoios. 
O atual município tem origem no povoado de Majepemirim, fundado em 1566 por 
colonos portugueses. Possuía um dos principais portos da região, onde muitos navios 
negreiros descarregavam os escravos. Em 1696, foi criada a freguesia e, em 1789, o 
conselho com a designação atual. A vila foi elevada a cidade em 1857. Durante a 
monarquia, foi criado o baronato de Magé em 1810. Este foi elevado a viscondado em 
1811. 
A freguesia foi criada, com a denominação de Magé, por alvará, no dia 18 de janeiro de 
1696; e também pelos decretos estaduais 1, de 8 de maio de 1892, e 1A, de 6 de março 
de 1892. 
Elevado à categoria de vila com a denominação de Magé, por força do ato de 9 de junho 
de 1789, o seu território foi constituído com terras desmembradas do município de 
Santana de Macacu e da cidade do Rio de Janeiro, inclusive ilhas do pequeno arquipélago 
de Paquetá. Era constituído de cinco distritos: Magé, Guapimirim, Suruí, Inhomirim e 
Guia de Pacopahiba. Instalado em 12 de junho de 1789. 
Elevado à condição de cidade com a denominação de Magé, por efeito da Lei ou Decreto 
Provincial 965, de 2 de outubro de 1857. 
Pelos decretos estaduais Um, de 8 de maio de 1892 e Um-A, de 3 de junho de 1892, foram 
criados os distritos de Inhomirim e de Santo Aleixo e anexados ao município de Magé. 
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 
seis distritos: Magé, Guapimirim, Guia de Pacobaíba, Inhomirim, Santo Aleixo e Suruí. 
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 de julho de 1960. A Lei Estadual 
1 772, de 21 de dezembro de 1990, desmembrou, do município de Magé, o distrito de 
Guapimirim, o qual foi elevado à categoria de município. 
 
Atrativos Históricos e Culturais 

• Palacio Anchieta 
Inaugurado em 1949, com características do período de Estado Novo, o palácio foi 
construído para ser a sede da Prefeitura Municipal de Magé pelo então prefeito José 
Ullmann Junior (1947-1951). O prédio está localizado em uma praça arborizada, cercada 
de prédios de várias épocas. O local é um ponto tradicional e de referência de moradores 
e visitantes do Centro de Magé. 

• Capela do Nosso Senhor do Bonfim 
No Morro do Bonfim estão situadas a Capela do Nosso Senhor do Bonfim, construída em 
1883, e a famosa mirindiba, uma árvore centenária que, segundo a lenda, seria uma índia, 
de linhagem Tupinambá, que foi encantada pelo pajé de sua tribo. A construção religiosa 
elementar conserva as características de outras capelas filiais em Magé, apesar de ter 
alvenaria de tijolos. Mesmo moderna, a fachada possui forma triangular e cunhais 
clássico, sendo o campanário com desenho mais leve e delicado. Erguida em 8 de 
setembro de 1876, observa a cidade aos seus pés do cume da maior elevação do centro de 
Magé, e de lá é possível visualizar, não só para os pontos da cidade, como o Rio de 
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Janeiro, a Baía de Guanabara com suas ilhas, como: o pequeno arquipélago de Paqueta e 
Ilha do Governador, a Serra dos Órgãos e a Baixada Fluminense e seu verde. 

• Fábrica Velha 
O 2º Distrito de Santo Aleixo possui uma das fábricas mais antigas do Estado do Rio de 
Janeiro. A Companhia Fiação e Tecelagem Bezerra de Mello, conhecida como “Fábrica 
Velha”, fundada em 1807. Com a Revolta da Armada, em 1893, todas as indústrias de 
Magé, entraram em crise econômica, ficando paralisadas por algum tempo. Em 1900, um 
grupo de capitalistas comprou a Fábrica Itatiaia e fundou a Cia. Fiação de Tecidos 
Mageense. Pouco tempo depois o grupo comprou a Fábrica Andorinhas. Apesar do 
sucesso, a firma veio a falir em 1933, sendo as fábricas transferidas a novos proprietários 
os proprietários da Companhia Santo Amaro. Em 1935, a firma Fábricas Unidas de 
Tecidos, Rendas e Bordados S. A. Com o advento da Fábrica Unida, a indústria têxtil de 
Andorinhas, iniciou uma era de extraordinárias realizações. Na união das indústrias 
mageense, o Município possuiu o maior complexo têxtil do Brasil, quiçá da América do 
Sul. 

• Poço Bento 
Magé, como uma das cidades mais antigas do Estado (8ª a ser instalada), tem em uma de 
suas histórias e lendas o Poço Bento do Padre Anchieta. Os jesuítas fizeram construir uma 
ermida, próximo ao morro da Piedade, que se transformou no santuário de Nossa Senhora 
da Piedade de “Magepe”. Nessas terras o padre José de Anchieta, diz a lenda, orava com 
fervor à Virgem, rogando seu auxílio, fazia-o curvado sobre seu cajado que aos poucos ia 
abrindo um pequeno buraco na areia. Horas depois, Anchieta com surpresa percebeu que 
da cavidade feita por seu bastão, surgia um trêmulo jato d’água que logo se firmou, 
transformando-se numa nascente abundante. Anchieta provou a água e caiu em profunda 
oração de graças. Esse milagre se espalhou, tornando o Poço Bento alvo de muitas 
peregrinações de romeiros em busca de milagres para seus males. 

• Caminho do Ouro 
Na Serra da Estrela ou Serra dos Órgãos se encontra o Caminho do Ouro, uma trilha 
famosa construída em 1724 com pedras por escravos de Bernado Soares de Proença, rico 
fazendeiro da cidade, que trazia ouro de Minas Gerais até Magé. Por esta façanha a trilha 
foi batizada pelos escravos e aventureiros como “Caminho do Ouro ou Caminho Novo 
das Gerais”. A calçada de pedras ia de Vila Inhomirim, em Magé, até o bairro Secretário, 
em Petrópolis, e levou aproximadamente dois anos para ser construída. Uma grande parte 
do ouro do nosso país foi transportada através deste caminho. A trilha hoje é um atrativo 
para os amantes da natureza e seu calçamento é considerado um trabalho de arte e 
harmonia. A travessia é feita por dentro de Mata Atlântica, onde é possível encontrar 
várias espécies de bromélias, musgos, samambaia e animas como macacos, preguiças, 
caxinguelê, gambá e até mesmo jaguatiricas. Belos córregos e cachoeiras podem ser 
encontrados ao longo do caminho. 

• Ruínas do Engenho da Fazenda Pau Grande 
As ruínas formam um cenário impressionante dado a perfeição na sua arquitetura e 
grandiosidade. O tempo vem transformando a imagem do Engenho em uma arte digna de 
grandes artistas. O local é circundado pela Mata Atlântica e por várias cachoeiras, além 
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de uma trilha calçada por pedras que deveria no passado servir de escoadouro para 
contrabando de pedras preciosas e ouro, pois o caminho dá acesso à Petrópolis e 
Teresópolis. O mesmo pertencia a antiga Fazenda Pau Grande. 

• Ruínas da Fazenda da Mandioca 
Passando pela BR 116, com destino ao Rio de Janeiro, e desejando conhecer pontos 
históricos e turísticos de Magé, na altura do quilômetro 132,50, encontra-se a Av. Santos 
Dumont. Esta termina no bairro de Piabetá, seguindo em direção a Vila Inhomirim, 
observando as placas existentes de sinalização. Na Avenida Automóvel Clube, na altura 
da Igreja de Nossa Senhora da Conceição, existe uma rua à direita, seguindo-a até 
encontrar a próxima à esquerda. Haverá uma bifurcação no primeiro caminho à esquerda, 
a uns cem metros estão as ruínas da Fazenda da Mandioca. Seu antigo e famoso 
proprietário, o barão Georg Heinrich von Langsdorff em 1820, ode resolveu fixar 
residência na terra que aprenderá a amar e, escolhe Magé, onde comprou a fazenda, que 
fica as margens do Caminho Novo das Minas Gerais. A fazenda da Mandioca, em função 
de estar na rota entre o Rio e Minas Gerais, era pouso obrigatório de ilustres visitantes, 
como Willian John Burchell, Saint Hilaire, Rugendas, Aimé Adrien Taunay, Hercules 
Florence, Ludwig Riedel, entre outros. 

• Ruínas da Capela de Nossa Senhora da Estrela 
As Ruínas da Capela de Nossa Senhora da Estrela dos Mares situam-se no antigo Porto 
de Estrela, em um platô que se eleva na foz dos rios Imbariê e Inhomirim. Fundada no 
ano de 1670, a capela estava situada no extinto município de Estrela, que hoje pertence a 
Vila Inhomirim 6º distrito. Não há construções vizinhas, a não ser as ruínas de uma 
arquitetura semelhante a um armazém, ficando conhecido pela população local como 
armazem das 3 portas, que se localiza a 300 metros das ruínas da capela. 

• Igreja de São Nicolau 
A Igreja está situada no Centro de Suruí, 4º Distrito, no alto de pequena elevação à 
margem do histórico Rio Suruí, que na época do Brasil-Colônia e império, seu porto era 
um dos principais do recôncavo da Baía de Guanabara e servia como um dos principais 
meios de transporte entre o município e a corte imperial, na Cidade de São Sebastião do 
Rio de Janeiro. A Igreja dedicada a São Nicolau, que é tido como protetor dos pescadores 
e dos endividados. Suas relíquias são conservadas em Bari (Itália), desde o ano de 1087.O 
Santo é invocado também como patrono dos marinheiros, pescadores, comerciantes, 
individados e das crianças. A igreja guarda detalhes e cores do final do século XVIII, com 
influência neoclássica e no altar-mor, também deste período, existe a imagem de São 
Nicolau de origem portuguesa. 

• Ruínas da Igreja Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim 
Passando pela BR 116, na altura do quilômetro 132, antes de passar pelo trevo de Piabetá, 
encontra-se a Av. Santos Dumont que dá acesso ao 6º Distrito e a cidade serrana de 
Petrópolis. Em seu primeiro cruzamento, “Caminho dos Mineiros” – pois era a via, no 
passado, que partia do Porto da Estrela até Inhomirim onde encontrava o Caminho Novo 
das Minas Gerais -, entrando à direita, após trezentos metros acha-se as ruínas da Igreja 
de Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim, fundada em 1696. Apesar de pequena, a 
igreja foi escolhida para sede paroquial e ainda para Capital do Distrito Miliciano, que 
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compreendia os distritos das Freguesias de Nossa Senhora da Piedade de Magé, de Nossa 
Senhora da Guia de Pacobaíba e de São Nicolau de Suruí. Com isso se tornou não só o 
centro da Freguesia, mas de toda a Baixada Fluminense, indo sua influência serra acima 
até os confrontos com o Rio Paraíba. Nesta Igreja, o Patrono do Exército Brasileiro, Luiz 
Alves de Lima, o Duque de Caxias, pode ter sido batizado como consta no assentamento 
de casamento do Duque, em 1833, ele mesmo, então major e com vinte e nove anos e 
meio, declara ter nascido na Freguesia de Inhomirim e ter sido batizado na Freguesia de 
Nossa Senhora da Piedade de Inhomirim. 

• Capela de Sant’Ana – Pau Grande 
Localizada na Vila Operária de Pau Grande, a capela construída em 1916 é o único 
exemplar de arquitetura neogótica do Município. Nela foi batizado o famoso Mané 
Garrincha, que nasceu na localidade. O grande jogador de futebol foi bicampeão nas 
copas de 1958 e 1962, e tem na praça principal da região um busto em sua homenagem. 

• Capela de Santo Aleixo 
A edificação está implantada em pequena elevação do terreno, voltada para norte-
nordeste. A Leste do atrativo localiza-se o Rio Roncador ou Santo Aleixo e a Oeste, a 
Serra dos Órgãos. Monsenhor Pizarro cita a Capela de Santo Aleixo como filial da 
Freguesia de Nossa Senhora da Piedade de Magé, fundada em 1743. O atrativo ainda 
guarda suas proporções originais de fachada com frontão triangular, torre sineira do lado 
direito, porta central em arco, molduras em cantaria, duas janelas sobre a porta, em arco 
abatido e folha dupla de madeira encaixilhada de vidros, com vedação externa em folha 
dupla de madeira. 

• Ruínas da Casa das Três Portas  
Criada em 1846 por ordem do rei de Portugal, o edifício foi supostamente elaborado para 
o funcionamento da cadeia pública da cidade no andar térreo e da Câmara, no andar de 
cima. 

• Porto da Piedade 
Piedade em 19 de setembro de 1908 inaugurava a Estrada de Ferro Teresópolis, aonde os 
passageiros que vinham do Rio de Janeiro desembarcavam do vapor carinhosamente 
chamado “Vaporzinho”, prosseguiam viagem para Teresópolis e várias cidades do estado. 

• Casa Ecológica 
São mais de dez mil garrafas de plástico recolhidas na Praia da Piedade (Baía de 
Guanabara) que compõem o atrativo. A casa foi construída com crianças da localidade. 

• Fábrica da Estrela (IMBEL) 
Em 1808, D. João criava a Fábrica de Pólvora da Lagoa Rodrigo de Freitas. Corria o ano 
de 1824, quando na corte cogitou-se pela primeira vez, da sua transferência para uma 
localidade que lhe fornecesse melhores condições. E, por iniciativa de D. Pedro I que se 
inicia o estudo da mudança para o sítio próximo ao Porto da Estrela, rico em água e 
madeira nas matas adjacentes. São adquiridas as Fazendas da Cordoaria, da Mandioca e 
do Velasco. A construção foi iniciada em 1826, só sendo terminada em 1831. A fábrica 
abasteceu o Exército Imperial e os Aliados durante a Guerra do Paraguai, escoando sua 
produção pelo Porto da Estrela. 

• Porto da Estrela 
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 Localizado no encontro dos rios Inhomirim e Imbariê, no sopé da elevação onde está a 
capela de N. Sra. da Estrela dos Mares. Foi o segundo porto mais importante do país. 
Consiste hoje em uma muralha de arrimo com cerca de 80 m ao longo do rio Inhomirim, 
que termina em uma escada de acesso ao largo que se formava ao início da Vila da Estrela. 
O rio Inhomirim, à época com maior calado, foi o primeiro rio brasileiro a receber 
navegação à vapor. 
 
Atrativos Naturais 

• Poço do Tamanqueiro 
O poço, com profundidade que chega a 2 metros, é formado por piscinas naturais 
separadas por altas rochas, a maior delas com mais de 20 metros de diâmetro. Possui uma 
pequena praia formada ao longo do tempo com areia vinda do Rio do Pico. O poço é 
famoso por suas águas cristalinas e de temperatura baixa. 

• Cachoeira do Monjolo 
Cachoeira do Monjolo é uma queda-d’água, situada no pico do Monjolo, no município de 
Magé, no estado do Rio de Janeiro. É o principal atrativo do pico, e compõe-se de três 
principais quedas e piscinas naturais formadas logo após estes saltos. A estreita trilha de 
acesso às Cachoeiras do Monjolo já se identifica como um atrativo de grande beleza 
natural, toda circundada por mata fechada onde se destacam árvores de grande porte e 
muitas espécies de plantas trepadeiras. 

• Cachoeira Grande 
Cachoeira com 120 metros de queda no Rio do Ouro, em Pau Grande, 6º Distrito de Magé. 
Está a aproximadamente 20km do centro de Magé, seguindo pela estrada municipal que 
interliga Peabetá até Santo Aleixo. 

• Cachoeira Véu da Noiva 
Cachoeira com queda d´água com aproximadamente 110 metros de altura. Suas águas são 
transparentes e formam diversas piscinas naturais. A vegetação em torno se destaca pela 
variedade de flores nativas. 

• Rio e Porto de Suruí 
O núcleo urbano de Suruí se localiza às margens do rio de mesmo nome. Resguardado a 
Norte e Nordeste por elevações cujas cotas variam de 100 a 200 metros, mantém 
preservadas suas coberturas vegetais e abre-se para uma grande planície ao Sul, em 
direção ao litoral, numa paisagem de arbustos e vegetação rasteira. No alto de uma 
pequena elevação que sobe abruptamente bem no centro do núcleo está implantada a 
Igreja de São Nicolau de Suruí, construída em 1710, voltada para o casario que se 
desenvolveu próximo ao rio, em meados do século XVIII, em função do porto de 
embarque dos produtos cultivados no interior da Freguesia. 

• Poço da Padaria 
Em Santo Aleixo, facilmente encontra-se a Rua Capitão Antero, no centro urbano do 
distrito. Lá localizado no Rio das Pedras Negras está o Poço da Padaria, como é chamado. 
O atrativo, acha-se circundado de casas residenciais e morros recobertos de vegetação 
virgem. Às águas do rio deslizam em meio de grandes rochas e formam cerca de três 
pequenas piscinas naturais que juntas medem aproximadamente trinta metros de 
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comprimento por doze metros de largura. Suas águas transparentes e frias proporcionam 
um ótimo banho nos dias quentes de Magé. O rio continua seu curso por um trecho bem 
acidentado, até se encontrar mais abaixo com o Rio Andorinhas que vão formar o Rio 
Roncador. 

• Rio Santo Aleixo 
O atrativo é uma das mais concorridas nos finais de semana. Próxima a outros três quedas 
d'água e várias piscinas naturais. A primeira é conhecida como Monjolinho, com quinze 
metros, a segunda, próxima a trilha com seis metros e, finalmente a terceira, a do Monjolo 
com 45 metros de altura aproximadamente. Santo Aleixo, por causa de sua posição 
geográfica, na encosta da Serra dos Órgãos, possui ainda vários poços de beleza infinita, 
como: Poço da Macumba, no centro próximo ao ponto final dos ônibus formada pelo Rio 
Andorinhas. O rio é bastante acidentado, com rochas de tamanhos variados e muitas 
piscinas naturais. 
 
Praia de Mauá44 
Os atrativos da Praia de Mauá (Guia de Pacobaíba, 5º Distrito do município de Magé) são 
apresentados como algo a parte, não constando nos itens da página oficial da prefeitura. 
Não se encontram facilmente essas informações, só de forma esparsa. 

• Porto de Mauá 
Chegando a Figueira e dobrando à direita, na Estrada Real de Mauá, em direção a Praça 
da Guia, após dois quilômetros, encontra-se localizada à esquerda a área onde está 
localizada a estação ferroviária de Guia de Pacobaíba, que pertenceu a primeira estrada 
de ferro do Brasil, construída por Irineu Evangelista de Souza, Barão e Visconde de Mauá, 
em 30 de abril de 1854. Foi lá que, pela primeira vez no Brasil, se sentiu o rodar de uma 
locomotiva. O Cais de Mauá, grande obra de engenharia, avança cerca de 250 metros pela 
Baía de Guanabara. No passado serviu como atracadouro de embarcações de porte. A 
“Locomotiva Baronesa”, percorria em 23 minutos os primeiros 14,50 Km de trilhos do 
Brasil. Era o trecho inicial da estrada que ligaria o Porto de Mauá, em Guia de Pacobaíba, 
no extinto Município da Estrela a região do Fragoso, na encosta da Serra da Estrela. Na 
mesma data, 30 de abril de 1854, Irineu evangelista de Sousa, recebia o título de Barão 
de Mauá. A honraria resultou de uma discreta iniciativa do Ministro do Império Luiz 
Pedreira Couto Ferraz, só então divulgada. Com o Ministro, quatro anos antes, Mauá tinha 
assinado o contrato das obras. 

• Estação Ferroviária de Guia de Pacobaíba 
Estação Guia de Pacobaíba – Primeira estação ferroviária do Brasil, localizada na Praia 
de Mauá. Foi construída em 1854, quando da abertura da primeira estrada de ferro. Em 
1945, o nome da histórica estação de Mauá foi alterado para Guia de Pacobaíba, vindo da 
antiga freguesia. O prédio que hoje ali está não é o mesmo da inauguração em 1854, mas 
sua data de construção não é conhecida. A Casa do Agente foi construída no início do 
século XX. No Brasil, ninguém cogitava o transporte ferroviário: diligências, carretas de 
bois, tropas de mulas, pareciam plenamente satisfatórias. Também no exterior, muitos 
repeliam a inovação: o trem poderia incendiar os campos, atropelar as vacas, resfriar 

44 Fonte: http://guiadepacobaiba.xpg.uol.com.br/ Acesso: 15/04/2016 
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mortalmente os passageiros... Assim quando a idéia foi lançada durante a Regência, pelo 
marquês de Barbacena, era natural que não vingasse. Os mesmos insensatos 
argumentavam que o movimento da ferrovia jamais iria compensar os gastos da 
construção. O inglês Thomas Cochrane, em 1839, conseguira permissão do império para 
ligar, por meio de trilhos, a Corte Carioca a São Paulo, mas nem mesmo o governo se 
arriscaria a financiá-lo. Com a inauguração da Estrada de Ferro Mauá, foi criado, pela 
primeira vez o sistema intermodal no Brasil. Barcas, trens e diligências, já em 1854. Era 
o fim dos portos fluviais e das tropas de mulas na Baixada Fluminense. 

• Igreja de Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba - 1640 
Um pouco mais adiante, encontra-se a Igreja de Nossa Senhora da Guia de Pacobaíba, 
construída em 1640. Implantada em uma pequena elevação voltada para a Baía de 
Guanabara. A igreja foi edificada no local de uma antiga ermida de taipa de pilão dedicada 
a Santa Margarida. Como a capela original arruinou-se pela ação do tempo, seus devotos, 
resolveram construir uma nova de pedra e cal, dedicada a Nossa Senhora da Guia de 
Pacobaíba. Colocaram então, em seu altar-mor o painel pintado com a imagem da nova 
padroeira, e numa capela lateral, a imagem de Santa Margarida. A igreja é implantada em 
uma pequena elevação, com fachada principal voltada para o Sul, para o litoral da Baía 
de Guanabara. Na sua implantação, o templo se destaca por ser mais arrojada que as outras 
da região, ocupando quase toda parte plana do terreno e desenvolvendo-se além dos seus 
limites, apoiando-se em muros de contenção e contra-fortes. A fachada lateral Leste, 
destaca-se pela composição do espaço marcado pelas colunas, escada da torre e de um 
túmulo. 

• Capela Nossa Senhora dos Remédios 
  
Retornando, em direção a Praia de São Francisco, após ultrapassar a Figueira alcança-se 
a Av. Roberto Silveira, após 500 metros encontra-se a Capela de Nossa Senhora dos 
Remédios, datada de 1740. Ela está situada numa pequena elevação, com frontispício 
voltado para a Baía de Guanabara numa implantação comum as demais edificações 
religiosas do século XVII e XVIII do litoral mageense, na localidade de Mauá, 5º Distrito 
de Magé, e ainda conserva algumas características originais (apesar de modificada) 
sobressaindo sua silhueta a grande distância na paisagem horizontal dos manguezais. Sua 
silhueta se insinua a grande distância, sobressaindo-se na paisagem horizontal dos 
manguezais. De seu outeiro pode-se ver algumas praias da região e nos dias mais claros 
locais famosos na capital do Estado são facilmente reconhecidos, sem dúvida alguma, 
uma das edificações sacras mais bem localizadas e belas do Recôncavo Guanabarino. 

• Iemanja / Praia de Olaria 
Prosseguindo pela Av. Roberto Silveira, passando pela Praia do Anil, chega-se a Praia de 
Olaria, onde são encontrados restaurantes e bares, onde são oferecidas umas variedades 
de pratos típicos constituídos de frutos do mar. No local, funciona também uma feira com 
grande variedade de peixes, moluscos e crustáceos. Em Olaria também se encontra a 
imagem de Iemanja - (orixá africano que significa "Mãe cujos filhos são peixes"). Conta-
se que a imagem foi fixada nessa pequena ilhota em agradecimento a um graça alcançada 
por um comerciante. 
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• Píer de São Francisco do Croará 
Da Praia de Olaria, continuando em direção a Praia de São Francisco, pega-se a Rua 
Walter Ferreira até a Rua das Flores (uma antes à direita da Praça de São Francisco), 
seguindo cerca de 300 metros, até alcançar o Píer de São Francisco do Croará. O atrativo 
foi construído sobre uma antiga embarcação por causa da grande quantidade de lodo 
existente na área. Após fixar-se, em seu interior foi colocada de maneira arrumada grande 
quantidade de pedras, modulando todo seu casco. À medida que as pedras foram sendo 
colocadas o barco afundava no terreno lamacento até alcançar uma base sólida, formando 
assim um pequeno porto. Os anos passaram, e com o crescimento do local e a vinda do 
antigo cassino, instalado nas proximidades, foi necessário a construção de um maior. O 
antigo píer não foi abandonado e serve até hoje como sustentáculo da primeira coluna do 
atual. Do Píer de São Francisco pode-se observar a Capela de São Francisco do Croará, e 
em minutos alcançá-la. Inaugurada em 1745, a edificação está localizada em posição de 
dominância sobre um belíssimo platô, cercada de vegetação abundante e graciosa vista 
do horizontal dos manguezais, do mar, da Baía de Guanabara e suas ilhas, do Rio de 
Janeiro e o verde da Serra dos Órgãos. 

• Capela de São Francisco do Croará 
A Capela de São Francisco do Croará, erigida por João da Silva Mello, com provisão de 
28 de agosto de 1745, substituindo a demolição de outro edifício semelhante em sítio 
longe da Matriz (N. Sra, da Guia de Pacobaíba) uma légua e próxima ao mar. O atrativo, 
possui influência jesuítica na composição de sua fachada principal. A principal e a do 
Leste possuem elementos de gosto clássico que a valorizam – frontão triangular, largos 
cunhais e cimalhas de grandes proporções. A torre sineira tem solução de acesso externo 
em alvenaria e funciona, juntamente com a sacristia, como contraforte da fachada voltada 
para o mar. A capela está voltada para o Sul, situada num platô de dois morros providos 
de vegetação abundante, que encerram a Praia de São Lourenço. A edificação está 
localizada em posição de dominância sobre toda a área da Praia de São Francisco. 
 
Niterói 
Histórico Municipal45 
Temendo novo ataque estrangeiro após a invasão francesa (1555), o Governador-geral 
ofereceu a Araribóia, Martim Afonso de Souza, em 1568, a concessão das terras 
(correspondentes à maior parte do atual território de Niterói) anteriormente pertencentes 
a Antônio Martins. A aldeia fundada pelo índio temiminó Araribóia, com a posse solene 
em 1573, recebeu a denominação de São Lourenço dos Índios. Niterói foi elevada à 
categoria de Vila em 1817, tendo São Domingos como sede. D. João frequentava São 
Domingos, hospedando-se, quando em visita, em um palacete doado com esta finalidade. 
Mas, como o lugar não comportava a edificação de prédios públicos, a sede da Vila 
acabou sendo transferida para a Praia Grande, onde hoje fica a Praça do Rink. 
São Lourenço dos Índios passa a se chamar, em 1819, Vila Real da Praia Grande. Só em 
1834 é elevada à categoria de cidade, denominando-se Nictheroy (água escondida em 
tupi-guarani), tornando-se capital da Província do Rio de Janeiro. A importância político-

45 Fonte: http://www.neltur.com.br/ Acesso: 15/04/2016 
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administrativa deu novo impulso à cidade e seu crescimento tornou-se cada vez mais 
visível, com a multiplicação das edificações públicas comerciais, residenciais e também 
a abertura de novas ruas. 
    O transporte marítimo, no início do Século XIX, era feito por embarcações 
impulsionadas por escravos. Em 1835, surge o serviço de navegação a vapor da 
Companhia de Navegação de Nictheroy, ligando o Rio a Niterói. Em 1862, aparece a 
Companhia Ferry, com barcas mais confortáveis e luxuosas. Em 1956, é inaugurada a 
estação hidroviária de Niterói. Com a remodelação das embarcações, o percurso passa a 
ser feito em 20 minutos. Porém, devido às constantes paralisações na travessia, em 1959, 
a população de Niterói depreda e incendeia a estação. 
    O início do século passado (1906-1910), em Niterói, foi marcado pela concretização 
de um projeto de urbanização que incluiu a pavimentação da Alameda São Boaventura, 
no Fonseca, e da Avenida da Praia de Icaraí. Também nesse período foi construída a 
primeira sede da Prefeitura (Palácio Araribóia) e se urbanizou o Campo de São Bento, 
em Icaraí. 
    A abertura da Avenida Ernani do Amaral Peixoto, em 1942, foi marco do processo de 
modernização da cidade. A via, rasgando o centro comercial da cidade, promoveu o 
desmembramento de terrenos. Foram demolidos cerca de 230 prédios para a implantação 
do novo loteamento, resultando em uma avenida de 1.003 metros de extensão por 20 
metros de largura. 
A construção da Avenida do Contorno, no Barreto, teve como objetivo ligar áreas 
portuárias e ferroviárias de Niterói ao centro de São Gonçalo. Aberta em 1960, a via 
melhorou as condições de tráfego urbano entre os dois municípios.  
A Ponte Rio-Niterói, inaugurada em 1974, é a maior do Hemisfério Sul. A construção 
tem o maior vão em viga reta contínua do mundo - o vão central, uma estrutura de aço 
com 300 metros de comprimento suspensa a 60 metros de altura. É a mais importante 
estrutura protendida das Américas, com mais de 2.150 quilômetros de cabos em suas 
entranhas e uma das três maiores pontes do mundo em volume espacial (relação entre o 
comprimento, a largura e a altura dos pilares e fundações). 
A lei complementar n°20, de 1974, efetivaria a fusão dos Estados da Guanabara e do Rio 
de Janeiro, retirando de Niterói a condição de capital. A implantação do novo Estado do 
Rio de Janeiro ocorreu em 1975. 
 
Atrativos Históricos e Culturais46 

• Caminho Niemeyer 
Segunda cidade do mundo com o maior quantidade de obras projetadas pelo arquiteto 
Oscar Niemeyer, superada apenas por Brasília, Niterói abriga, em um terreno à beira mar, 
um complexo arquitetônico de caráter popular com o objetivo de promover a arte e a 
cultura, com edificações que, juntas com o MAC, formam um caminho ao longo da orla 
denominado Caminho Niemeyer. 
O Caminho, atualmente, é composto por 07 equipamentos urbanos. 

46 Fonte: http://www.niteroitv.com.br/ Acesso: 15/04/2016 
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O Memorial Roberto Silveira, que abriga centro de memória da história e da literatura 
fluminense. Uma cúpula de concreto aparente que parece emergir do chão, tudo tão 
simples que o visitante se fascina com os detalhes do seu interior. O Memorial abriga um 
vasto e importante acervo histórico fluminense, com pouco mais de 200 mil obras 
digitalizadas, um auditório para eventos e um painel do artista plástico Claudio Valério 
Teixeira. 
 O Museu da  Ciência e Criatividade - Escola do Conhecimento. A construção é dividida 
em dois blocos e foi construída sobre um espelho d’água. Esta cúpula segue o formato de 
caracol e a rampa principal dá acesso direto ao mezanino que é reservado para exposições. 
Em seu interior o eco é forte! Oscar Niemeyer gostava de brincar com os sons em suas 
obras. O segundo bloco, em forma de meia-lua, mistura vidro e concreto. 
O Teatro Popular Oscar Niemeyer. Com capacidade para 460 pessoas, uma obra única, 
com inúmeros detalhes arquitetônicos, assim é o Teatro Popular. O prédio possui uma 
forma ondulada na cobertura, que vista de cima, lembra o formato das ondas do mar. Com 
uma genial inovação do arquiteto, em uma infraestrutura única de palco, camarins e 
recursos técnicos, há um palco reversível, que pode ser utilizado por uma plateia interna 
ou aberto para uma praça, abrigando espetáculos ao ar livre para até 10 mil pessoas. A 
fachada do prédio exibe cerâmicas com desenhos de Niemeyer, que mostram formas 
femininas e fazem uma analogia às curvas do próprio teatro. 
O Caminho continua pela orla da Baía de Guanabara, passando pela Praça Juscelino 
Kubitschek (JK). Nela, estão representados em estátua o arquiteto Oscar Niemeyer e o ex-
presidente Juscelino Kubitschek. 
Seguindo pela orla marítima, chega-se ao Centro Petrobras de Cinema. Um prédio - em 
fase de acabamento -, cuja estrutura lembra um rolo de filme, que terá salas de projeção 
e o Museu do Cinema. 
Continuando o passeio pela orla, avista-se o Museu de Arte Contemporânea. Tal como 
uma flor, o MAC ‘nasce’ do chão numa base cilíndrica única que sustenta todo o prédio, 
ancorado numa sapata gigante. Seu visual completa-se com um espelho d'água que 
confere leveza à construção. A grande rampa externa de concreto vermelho conduz o 
visitante através de curvas livres às entradas dos pavimentos superiores. Na primeira 
entrada, fica o pavimento de recepção e administração. Logo acima, o segundo pavimento 
abriga o salão central de exposições envolto por uma varanda circular envidraçada, 
destinada também a exposições, de onde se pode admirar a paisagem panorâmica da Baía 
de Guanabara. 

• Teatro Municipal 
Construído no século XIX, o prédio tem em sua configuração interna a forma de 
"ferradura", florais decorando ricamente frias e camarotes. O prédio passou pela mais 
completa e rigorosa restauração que se tem notícia na história do patrimônio cultural 
brasileiro e foi equipado com o que existe de mais moderno e eficaz em matéria de 
tecnologia cênica. A obra foi considerada uma das melhores da América Latina. 

• MAC Niterói - Museu de Arte Contemporânea de Niterói 
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O Museu de Arte Contemporânea (MAC), inaugurado em 2 de setembro de 1996, é o 
atual símbolo da cidade de Niterói. A forma futurista criada por Niemeyer tornou-se um 
marco da arquitetura moderna mundial, sendo considerada uma das sete maravilhas do 
Mundo em museus pela mídia especializada. A forma do MAC lembra uma flor, ou uma 
nave espacial, flutuando sobre uma pedra que avança para o mar. Construído com um 
espelho d'água ao seu redor, ele ganha ainda mais leveza, e sua grande rampa externa de 
concreto, com piso vermelho, conduz o visitante aos pavimentos superiores do Museu, 
com vista panorâmica de 360 graus para a Baía de Guanabara e as cidades do Rio de 
Janeiro e de Niterói. O MAC abriga a Coleção João Sattamini, uma das mais importantes 
coleções de arte contemporânea do país. 

• Solar do Jambeiro 
O Solar do Jambeiro, também conhecido como Palacete Bartholdy, foi construído em 
1872 pelo comerciante português Bento Joaquim Alves Pereira, em Niterói-RJ. Em 1892 
a propriedade foi vendida ao diplomata dinamarquês Georg Christian Bartholdy. O Solar 
é um exemplo significativo do melhor que havia, na arquitetura residencial urbana, na 
segunda metade do século XIX. Sobrado, dois andares com varandas, externamente todo 
revestido de azulejos portugueses, telhas de beiral, em amplo terreno ajardinado e 
arborizado. Internamente, no térreo, hall de entrada com escada e muitas salas. No andar 
superior espaçosos quartos. Visando sua preservação e recuperação o Solar foi tombado 
pelo IPHAN-Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1974, e 
desapropriado pela Prefeitura Municipal de Niterói em 1997. 

• Museu Janete Costa 
O Museu Janete Costa de Arte Popular proporciona e amplia a divulgação da cultura 
popular brasileira. Situado em dois sobrados do século XIX, com fachadas tipicamente 
neo-clássicas, o Museu leva o nome de uma das maiores pesquisadoras e especialistas em 
arte popular brasileira, que viveu parte de sua vida na cidade 

• Museu de Arte Sacra 
Situado no salão Nobre da Igreja Nossa Senhora da Conceição da Cidade, funciona em 
horário experimental, no primeiro domingo de cada mês. Possui rico acervo de valor 
histórico e religioso, como uma Pia Batismal em mármore do século XVIII, pratarias do 
século XIX, imagens de arte imaginária dos santos esculpidas em madeira do século XIX, 
entre outros. A peça de maior importância é um Relicário do século XVIII, com 
fragmentos da Cruz de Cristo, o que contempla a cidade de Niterói com grande louvor. 
Na Sexta-Feira da Paixão, o Relicário sai para veneração. 

• Museu do Ingá 
Construída por volta de 1860 pelo médico José Martins Rocha, o palacete foi definido 
como sede do governo pelo Governador Nilo Peçanha em 1904. Durante os anos 
seguintes, o palácio teve 43 ocupantes entre governadores interinos e interventores 
federais. Com a fusão dos estados do Rio e da Guanabara, foi criada a Fundação Estadual 
de Museus do Rio de Janeiro, sendo o Palácio Nilo Peçanha utilizado para a implantação 
do Museu de Artes e Tradições Populares, inaugurado em 18 de Março de 1976, e do 
Museu Histórico do Estado do Rio de Janeiro, inaugurado em 23 de Março de 1977. Os 
dois funcionaram como unidades administrativas independentes, ocupando o mesmo 
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espaço. Em 1991, através de decreto, passaram a constituir uma única unidade, 
denominada Museu de História e Arte do Estado do Rio de Janeiro. Possui cessão de uso 
da Pinacoteca Lucílio de Albuquerque com cerca de 120 obras de diversos artistas, 
destacando-se peças do Mestre Vitalino, Zé Caboclo, Carrancas do Guarani e esculturas 
de Mudinho. Entre as variadas expressões de cultura popular, destacam-se peças de 
indumentária e complementos de folguedos e danças folclóricas, artesanato fluminense e 
de outros estados, instrumentos de trabalho doméstico e rural, objetos afro-brasileiros, 
objetos representativos de festas populares, adornos e utensílios domésticos, brinquedos, 
ex-votos, literatura de cordel, artesanato indígena etc. 

• Museu Arqueológico de Itaipú 
Inaugurado em 1977, o MAI desenvolve um programa educativo-cultural voltado para as 
escolas e para a comunidade local, tendo como tema central a arqueologia pré-histórica e 
histórica. O seu acervo, composto por objetos dos povos indígenas que viveram no litoral 
fluminense antes de 1500, tem como destaques blocos-testemunho (entre os quais o do 
Sambaqui de Camboinhas, datado de 6.000 a.C.), machados de pedra e material lítico em 
geral, pontas de ossos, lascas de quartzo, polidores, peças de cerâmica e conchas. Parte 
expressiva dessa coleção foi doada à instituição pelo amador de arqueologia Hildo de 
Mello Ribeiro, agente federal de Fiscalização da Pesca aposentado, morador de Itaipu, 
que o coletou ao longo dos anos na região, preservando-o dessa forma. 

• Museu Antônio Parreiras 
Sua construção data do fim do século passado. Transformado em museu em 1941 expõe, 
permanentemente, obras do famoso pintor. 

• Sala de Cultura Leila Diniz 
Inaugurada em 1º de Julho de 2011 pela Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A 
Sala de Cultura Leila Diniz apoia e incentiva a produção cultural ao oferecer espaço sem 
custo para os artistas. 

• Centro Cultural Paschoal Carlos Magno 
Inaugurado em 1975 em homenagem ao diplomata apaixonado pela arte brasileira, 
Paschoal Carlos Magno, o prédio foi projetado pelo arquiteto Luiz Henrique Bessil 
Monassa e localiza-se dentro do Campo de São Bento. Sua varanda, quinzenalmente, aos 
domingos, é palco do projeto Música no Campo. 

• Sala Carlos Couto 
Inaugurada em 1993 se consolidou como um dos espaços multimídia mais requisitados 
da cidade. No local acontecem lançamentos de livros, oficinas, palestras e exposições de 
artes plásticas. 

• Centro Cultural Abrigo Dos Bondes 
O Centro Cultural oferece ótima estrutura para atrações culturais variadas: apresentações 
infantis, shows, exposições de artes plásticas e fotografias, entre outras. O prédio possui 
3.500m². 

• Sala José Cândido de Carvalho 
Inaugurada em 1988, é um espaço destinado ao lançamento de novos artistas plásticos e 
homenageia um de seus ex-presidentes, o imortal criador do romance “O Coronel e o 
Lobisomem”, José Cândido de Carvalho. 
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• Casa de Oliveira Vianna 
Alí viveu Francisco José de Oliveira Vianna, um dos maiores nomes da sociologia 
nacional, nascido em 1883 e falecido em 1951. No mesmo ano de sua morte o então 
Deputado Estadual João Batista de Vasconcelos Torres apresentou projeto autorizando o 
governo a desapropriar o imóvel (construído em 1911) com todos os pertences para nele 
instalar um museu e centro de estudos. Em 1979 foi reformado e reaberto. Sua biblioteca, 
especializada em Sociologia, História, Política e Economia, conta com acervo de 15 mil 
peças entre móveis, louças, cristais e quadros, sendo grandes atrativos para pesquisadores 
e visitantes. 

• Centro Cultural dos Correios 
Em 1912, tendo em vista o movimento postal crescente e em atendimento a reivindicações 
de diversas personalidades, o então presidente da República, Marechal Hermes da 
Fonseca, determinou a construção do Palácio dos Correios e Telégrafos. Atualmente o 
espaço destinado a atividades culturais no Palácio dos Correios é destinado a exposições 
de artes plásticas, espaços de convivência e uma sala de projeção. 

• Bar Coisas da Antiga 
O Espaço Cultural Coisas da Antiga é dedicado a uma das maiores expressões populares 
do Brasil, patrimônio imaterial, o samba! 
O lugar nasceu da experiência de músicos que sentiam a necessidade de criar um projeto 
novo, voltado para o samba, o choro e outros ritmos que influenciam a música brasileira. 

• Toca da Gambá 
A Toca da Gambá foi fundada em novembro de 1986, com o intuito de reunir amigos 
para ouvir boa música e bater papo. Em pouco tempo se tornou uma referência de 
ambiente familiar, música de qualidade e boa comida. Atualmente é considerada como 
uma das melhores rodas de samba do Rio de Janeiro. Já passaram por lá artistas 
consagrados como: Neguinho da Beija Flor, Teresa Cristina, Leandro Sapucahy, Tia 
Surica, Monarco, Noca da Portela, Zé Katimba e muitos outros bambas. Hoje a casa 
recebe semanalmente artistas como Moyseis Marques, Marquinhos Diniz, Moacyr Luz, 
Ana costa, Roberta Espinosa, Toninho Geraes entre outros. 

• Quilombo do Grotão 
Situado no Parque Estadual da Serra da Tiririca, o Quilombo do Grotão é uma 
comunidade tradicional, remanescente de quilombo e símbolo de resistência cultural e 
ambiental. O restaurante oferece tradicional feijoada, samba da comunidade, além de 
manifestações culturais diversificadas. 

• Candongueiro 
Espaço cultural que realiza uma tradicional roda de samba, considerada uma das melhores 
do Rio de Janeiro. O evento acontece, quinzenalmente, aos sábados, num ambiente 
agradável e peculiar, onde o público pode curtir e interagir com grandes artistas do samba. 
Os maiores nomes do gênero de todos os tempos já se apresentaram por lá, como Beth 
Carvalho, Arlindo Cruz, Monarco, Luiz Carlos da Vila, Moacyr Luz, Guilherme de Brito, 
Walter Alfaiate, Nelson Sargento, Délcio Carvalho, Dudu Nobre, Aniceto do Império, a 
Velha Guarda da Portela, Dona Ivone Lara, entre outros bambas. 

• Fortaleza de Santa Cruz 
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Em 1555, Villegaignon improvisou uma fortificação para a defesa da entrada da Baía de 
Guanabara. Tomada por Mem de Sá dois anos mais tarde, foi ampliada, recebendo o nome 
"N.Sra. da Guia", origem da Fortaleza de Santa Cruz. Com uma área construída de 7.153 
m2, passou por reformas e teve seu poder de fogo ampliado por ordem do Vice-Rei Conde 
de Cunha, visando proteger o embarque do ouro de Minas Gerais, feito no Porto do Rio 
de Janeiro. A Fortaleza de Santa Cruz participou de momentos importantes de nossa 
história, impedindo invasões francesas e holandesas. Enquanto presídio, recebeu figuras 
ilustres como José Bonifácio, Bento Gonçalves e Euclides da Cunha.Durante a Revolta 
da Armada, lutou contra o Forte de Villegaignon. Em 1922, na Revolta Tenentista, 
disparou contra o Forte Copacabana. Seu último disparo, contra cruzador Tamandaré, foi 
dado em 1955. 

• Forte Barão do Rio Branco  
Teve sua construção iniciada por engenheiro francês no início do século XVI. Chamado 
nessa época de Fortaleza da Praia de Fora. Em 1711 abriu fogo contra as esquadras de 
François Duclerc e Dugay Trouin. Passou a chamar-se Forte Barão do Rio Branco em 
1918, quando começou a funcionar como Quartel de Paz da OM. Nada resta de seu 
passado arquitetônico, sendo este o centro do complexo militar composto pelos Fortes de 
Imbuhy, São Luiz e do Pico. 

• Forte São Luiz ou Forte do Pico 
O Forte São Luiz é datado de 1567 e teve sua efetiva construção entre 1769 e 1770, 
durante o governo de Luiz de Almeida – 2º Marquês do Lavradio. A fortificação foi 
concluída em 1775. Alguns anos mais tarde, porém, seu comando foi extinto, e sua 
guarnição incorporada à da Fortaleza de Santa Cruz. O Forte permaneceu abandonado 
entre 1831 e 1863, até sua reativação, em decorrência da "Questão Christie". Possuindo 
uma maravilhosa vista de toda a Baía de Guanabara e orla de Niterói, apresenta em seu 
caminho inicial diversos tipos de canhões dos mais variados calibres utilizados na 2ª 
Guerra Mundial e trazido para o Brasil como troféus da guerra. Para se chegar ao Forte 
de São Luiz passa-se por um caminho repleto de animais silvestres e cercado de mata 
virgem, por se tratar de uma unidade do exército, o que impediu do homem alterar a sua 
vegetação. Hoje é um dos poucos locais da Cidade com resquício de Mata Atlântica 
nativa. No topo do Forte do Pico o visitante contará com uma das melhores vistas 
panorâmicas do mundo, que é caracterizada quando realiza-se um giro de 360° e não há 
objeto nenhum capaz de interromper tal vista: uma paisagem espetacular da Fortaleza de 
Santa Cruz, da Cidade do Rio de Janeiro, da entrada da boca da Baía de Guanabara, do 
Corcovado e do Pão de Açúcar. 

• Forte Imbuhy 
Com 2.400m² de área construída, o Forte do Imbuhy teve sua construção iniciada em 
1863. Tinha a função de ligar-se com outros fortes da área, para proteger a entrada da 
Baía de Guanabara. Em 1877 as obras foram paralisadas e só a partir de 1894 reativadas, 
com a decisão de dotá-lo com uma cúpula encouraçada armada com dois canhões, além 
de duas torres com canhões de tiro rápido Krupp. Inaugurado em 1901, o Forte passa 
atualmente por reformas visando permitir melhor acesso ao público. Seu maior destaque 
é o mirante, que oferece uma bela vista do Rio de Janeiro. 
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• Forte do Gragoatá 
O Forte Gragoatá, construído entre o final do século XVII e o início do século XVIII, é o 
principal monumento histórico do bairro. A origem do seu nome está ligada a uma planta 
bromeliácea denominada Gravatá, que foi abundante no local. O Forte Gragoatá também 
já se chamou, em diferentes épocas, São Domingos, Gravatá, Caracuatá e Caraguatá. Por 
sua posição, num recôndito da entrada da Baía de Guanabara, ele foi conservado sem 
regularidade, sendo artilhado e desartilhado de acordo com a ocasião. Na época do ataque 
do corsário Dugway-Tröin ao Rio de Janeiro (1711) estava desartilhado e não ofereceu 
resistência. Os seus dias de glória aconteceram durante a Revolta da Armada (1893) 
quando o Batalhão Acadêmico, um dos que se formou para defender Floriano Peixoto, 
resistiu atrás de suas muralhas aos bombardeios do cruzador Tamandaré e do encouraçado 
Aquidabã, ajudando Niterói a receber a denominação de Cidade Invicta. Em homenagem 
a este feito, formalmente passou a chamar-se Forte Batalhão Acadêmico. 

• Igreja de São Sebastião de Itaipu 
A Igreja de São Sebastião de Itaipu é um importante exemplar arquitetônico com notável 
implantação no terreno, onde, do alto de um promontório se descortina uma ampla visão 
da Praia de Itaipu. Sua história remonta a meados do séc. XVII, quando a freguesia de 
São Sebastião de Itaipu possuía quatro engenhos e seus habitantes eram lavradores de 
farinha, de açúcar e pescadores. Percorrendo a imensa região pela qual eram responsáveis, 
os padres Antônio Loureiro, Manuel de Araújo e José de Castro criaram várias freguesias 
e trataram de incentivar a construção de capelas, inclusive a de São Sebastião. 

• Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora 
Misturando o estilo gótico com o árabe, a Basílica destaca-se pela volumetria da fachada 
principal. Foi projetada pelo engenheiro salesiano Domingos Delpiano e substituiu a 
modesta capela construída pelo padre Borguino, em 1884. Abriga o maior órgão de tubos 
da América Latina e o quinto maior do mundo. Este foi construído pela firma italiana 
Tamborini e possui cinco teclados manuais e um pedaleiro de 32 notas e 134 registros, 
usando em suas ligações 55 quilômetros de fios. Foi inaugurado, solenemente, em 1956, 
pelo maestro Ângelo Germani, organista da Basílica de São Pedro (Roma), especialmente 
convidado. 

• Igreja de São Lourenço dos Índios 
Em 1627, a Capela de São Lourenço dos Índios registrou seu primeiro batismo, autorizado 
pelo Prelado Administrador do Rio de Janeiro, Mateus da Costa Aboim. Em 1769, foi 
construída uma nova capela mais sólida, de pedra e cal, substituindo a anterior, feita com 
paredes de taipa e coberta de palha como as ocas dos índios. Media 90 palmos de 
comprimento por 30 palmos de largura. Em seu adro, outrora cemitério dos índios, 
representou-se, em 1686, o "Auto de São Lourenço", de José de Anchieta, ensaiado pelo 
Padre Manuel de Couto.Foi, sem dúvida, a primeira manifestação teatral registrada no 
Brasil. Embora humilde e no alto de um morro, a Igreja de São Lourenço dos Índios foi 
elevada à categoria de matriz. Pairando sobre todas as controvérsias, a Igreja de São 
Lourenço dos Índios é a mais antiga igreja da Cidade de Niterói. 

• Capela de Santa Bárbara 
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Uma das mais antigas do Rio de Janeiro, remonta ao início do século XVII, tendo sido 
concluída em 1612. Assenta-se sobre a rocha viva, em posição dominante sobre a ponta 
de Santa Cruz, onde se erguia a bateria de Nossa Senhora da Guia, atualmente à esquerda 
de quem entra na Fortaleza de Santa Cruz. Restaurada, conta com uma imagem original 
da santa, entalhada em madeira, em tamanho natural. Uma das lendas que cerca esta 
imagem recorda as tentativas de transferí-la para outro local, no passado, sempre 
malogradas por inexplicáveis reviravoltas nas condições do mar, devido a mau tempo, 
primitivamente o único acesso aquele local isolado. 

• Capela de São Pedro do Maruí 
Construída, em 1750, na fazenda do mesmo nome, foi adquirida, mais tarde, pelo 
município a fim de transformá-la em cemitério da cidade. A construção é de pedra e cal, 
com paredes de grande espessura. O altar-mor é feito com decorações barrocas bem 
trabalhadas, em estuque, com folhas de acanto e querubins. A imagem de São Pedro é 
encimada por chaves, símbolo desse santo. Na minúscula sacristia, há um lavabo de 
mármore. A capela foi várias vezes reformada e, em 1972, restaurada pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. 

• Nossa Senhora da Boa Viagem 
Situada no alto da ilha de mesmo nome, domina a entrada da Baía de Guanabara. Foi 
construída por ordem de Diogo Carvalho Fontoura em meados do século XVII. De estilo 
colonial, guarda no altar principal a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. Próximo 
à igreja, encontram-se as ruínas do Forte Boa Viagem. Em 1938, foi tombada pelo 
IPHAN. 

• Nossa Senhora da Conceição da Cidade 
Com terras doadas pelos herdeiros de Arariboia, foi matriz por um longo período, durante 
o qual abrigou a imagem de São João Batista, padroeiro da Cidade, atualmente exposta 
na Catedral. Nela, celebrou-se o Te Deum comemorativo da criação da Vila Real da Praia 
Grande, a atual Niterói. Em seu interior, encontra-se a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, datada de 1672 e entalhada em madeira. Nele, funciona ainda o Museu de 
Arte Sacra. 

• Nossa Senhora do Bonsucesso 
A igreja é de arquitetura religiosa rural da segunda metade do séc. XVII com 
características das igrejas conventuais contemporâneas, numa mistura de arcaísmos 
maneiristas e prenúncios da barroquização. Seus arcos encimados por um triângulo, suas 
janelas de frente, sua torre dos sinos, sua cruz e seus ornamentos de estuque são 
características flagrantes da arquitetura usada habitualmente pelos jesuítas em suas 
construções. 

• Igreja Matriz de São Domingos de Gusmão 
Situada no bairro do Gragoatá, a igreja originou-se da capela erguida no século XVIII, 
sendo o lançamento de sua pedra fundamental em 1898. Ali, realizou-se um Te Deum 
pela visita do Rei Dom João à Vila da Praia Grande e se celebrou as exéquias de José 
Bonifácio. Em 1929, criou-se a paróquia. 

• Igreja de São Francisco Xavier 
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Tombada pelo IPHAN, sua construção data do século XVII. Com arquitetura colonial, 
possui imagem esculpida em pedra-sabão, atribuída a Aleijadinho. Em seu interior, 
encontra-se altar-mor com a imagem de São Francisco Xavier, de madeira laminada em 
ouro, e pia batismal feita pelos índios. Na parte externa, há um relógio de sol voltado para 
o nascente com o emblema dos jesuítas, um cruzeiro de madeira e um sino do mesmo 
período. No sopé da colina, ainda hoje se vê o pião de terras de 1727, com inscrições e 
insígnias dos jesuítas, que dividia as terras da fazenda de São Francisco. 

• Catedral São João Batista 
De estilo colonial tardio, a Catedral foi inaugurada em 1854, com a presença do 
Imperador Dom Pedro I. Foi decorada internamente pelo artista italiano Colossi em 1929. 
A Catedral tem um grandioso órgão musical inaugurado solenemente em 1947. No altar-
mor, encontra-se a imagem de São João Batista, o padroeiro de Niterói. 

• Igreja Porciúncula de Sant'Ana 
Foi inaugurada em 1961, com uma solene missa de Sagração celebrada por Dom Antônio 
de Almeida Júnior. A Igreja tem duas padroeiras, Santa Ana, e Nossa Senhora dos Anjos. 
No dia 12 de junho, a Igreja promove a tradicional festa em homenagem à Santo Antônio. 

• Monumento de Nossa Senhora Auxiliadora 
Próximo à Basílica, pode ser visto o Monumento Nossa Senhora Auxiliadora, uma estátua 
com 6 metros de altura e pedestal de 27 metros, localizada no Morro do Alarico. O acesso 
é feito pela escada que começa no Colégio Salesiano, ao lado da Basílica Nossa Senhora 
Auxiliadora. 

• Igreja São Pedro dos Pescadores 
Uma relíquia situada na Colônia de Pescadores em Jurujuba. No dia 29 de junho, é 
realizada uma grande festa em homenagem à São Pedro, padroeiro dos pescadores, com 
missas, diversas barracas de quitutes e a famosa Procissão de Barcos. A Igreja era uma 
modesta capelinha até ser substituída, em 1947, por outra construção mais ampla feita de 
pedra, cal e óleo de baleia. 
 
Atrativos Naturais 

• Parque da Cidade de Niterói 
Reserva Biológica e Florestal do município, localizado no Morro da Viração a uma 
altitude de 270 metros. O Parque da Cidade em Niterói ocupa uma área de 149.390 m². 
Inaugurado em 21 de setembro de 1976, possui um mirante de onde se tem uma visão 
panorâmica dos bairros de São Francisco, Charitas, Jurujuba e Icaraí; da Baía de 
Guanabara e o Rio de Janeiro, das lagoas de Piratininga e Itaipu, das praias de Piratininga, 
Itaipu e Camboinhas. As duas rampas, lá existentes, são utilizadas pelos praticantes de 
Asa Delta e Parapente. 

• Campo de São Bento 
Parque Prefeito Ferraz nome oficial do Campo, pertenceu aos Benedetinos do Mosteiro 
de São Bento, que adquiriram as terras em 1697, de Manoel Rodrigues Raimundo, 
saldando a dívida de forma peculiar: em gado advindo de Campos. Em 1840/41, com o 
Plano de Arruamento seus limites foram definidos como o que conhecemos hoje. Em 
1882/83, o Parque foi aterrado e no Início deste século, foi urbanizado. Abriga o Centro 
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Cultural Paschol Carlos Magno, uma Feira de Artesanato, exposições e inúmeras 
atrações. 

• Parque Ecológico Darcy Ribeiro 
Localizado entre o Engenho do Mato, Rio do Ouro, Pendotiba e a Serra do Cantagalo, o 
parque possui Mata Atlântica nativa, cachoeiras, lagos, grutas e cavernas. A caminhada 
dura, aproximadamente, 2h 30 min e, devido ao grau de dificuldade, recomenda-se o 
acompanhamento de um guia turístico credenciado. O acesso se faz pelo Bairro do 
Cantagalo, atrás do Cemitério Parque da Colina. 

• Parque Municipal Eduardo Travassos - Parque das Águas 
O Parque Municipal Eduardo Travassos é também conhecido como Parque das Águas e 
homenageia seu idealizador, engenheiro Eduardo Travassos. A área revitalizada em 
parceria com a concessionária Águas de Niterói tem 32 mil metros quadrados e abriga o 
maior reservatório de água da cidade, com capacidade para 9 milhões de litros. 

• Parque Estadual da Serra da Tiririca 
Divisor de águas da bacia do sistema lagunar de Piratininga e Itaipu, é o limite natural 
entre os municípios de Niterói, São Gonçalo e Maricá, apresentando uma cobertura 
florestal de Mata Atlântica em boas condições. É uma área de preservação permanente e 
por isso, ainda são encontrados no local animais como paca, mico-estrela, tatu, além de 
um grande número de aves. 
Nas baixadas, onde as florestas continham madeiras valiosas como o vinhático e o pau-
brasil, o desmatamento abriu espaço para a agricultura e a urbanização. Ainda podem ser 
encontradas nas matas dos morros da região, plantas importantes da flora de Mata 
Atlântica. 

• Horto de Itaipu 
Área de plantio de mudas e conservação da flora niteroiense, ocupa uma área de 46 mil 
metros quadrados. Conta com espaço para caminhada, aulas de ginástica para a terceira 
idade do projeto Gugu, além de um lago, curso de orquídea e artesanato. 

• Horto Botânico do Fonseca 
O Horto tem cerca de 8 mil metros quadrados e conta com pistas de skate, patins área 
para caminhada, playground para crianças, local de convivência (com mesinhas e 
bancos), quiosques, banheiros, bicicletários, coreto reformado, duas academias (uma 
delas para a terceira idade) e rotas de acessibilidade para portadores de deficiência. 

• Ilha da Boa Viagem 
A ilha, localizada no bairro de Boa Viagem, em Niterói, de relevo bastante erodido, com 
pequenas grutas e coberta de vegetação, tem excelente localização em relação à entrada 
da Baía de Guanabara. É um ponto de onde se avistam todas as embarcações que chegam 
ou saem da baía. O seu sítio é um dos principais monumentos da história de Niterói, por 
suas edificações e caminhos escavados na pedra. Na ilha, o sacro e o profano, a religião 
e a guerra, sempre conviveram. Como conviveram em todo processo de expansão 
marítima e colonização - a Igreja, o Fortim, e a Escola de Aprendizes Marinheiros (1840 
a 1846). Até mesmo um lazareto cogitou-se construir no local. A Igreja de N. S. da Boa 
Viagem, protetora dos que se aventuravam pelo mar, foi construída no séc. XVII (no 
ponto mais alto da ilha, em frente ao mar) pelo Provedor da Fazenda Real que na porta 
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principal mandou colocar as suas armas. A pequena ponte que liga a ilha de Boa Viagem 
ao continente, embora obra relativamente recente, integra-se perfeitamente à paisagem. É 
como se a Virgem, do alto desse pequeno outeiro, tivesse resolvido, séculos depois, que 
os passantes do calçadão moderno de hoje também devessem se irmanar com aqueles 
aguerridos combatentes de outrora, todos juntos num ato de fé. 

• Serra da Tiririca 
A Serra da Tiririca, em Niterói, começa entre as Praias de Itacoatiara e Itaipuaçu 
(Município de Maricá), estendendo-se entre Niterói e Maricá até a Rodovia Amaral 
Peixoto (RJ 106) na divisa com São Gonçalo. Apresenta, nos trechos mais elevados, 
porções significativas de matas em bom estado de conservação. A serra é basicamente 
revestida por mata secundária em vários estágios de regeneração e sua flora é composta 
em sua maioria por espécies nativas da Mata Atlântica. Merece registro a presença de 
massarandubas, palmitos, figueiras-da-terra, monjolos, aroeiras e paineiras. É um 
execelente local para caminhadas ecológicas, que são organizadas por diversas 
Organizações Não Governamentais, todos os finais de semana. 
O Parque Estadual da Serra da Tiririca em Niterói é administrado pelo IEF (Instituto 
Estadual de Florestas). E é no parque que encontramos o ponto mais alto da cidade 
(412m). 

• Praia de Icaraí 
A praia mais conhecida e tradicional da cidade é Icaraí, com toda a orla povoada de 
edifícios residenciais, bares e restaurantes. Localizada no interior da Baía de Guanabara, 
significa em Tupi água benta, água santa, rio sagrado ou rio salgado. É palco dos maiores 
eventos promovidos na cidade. Dela avista-se a Pedra do Índio, a Pedra de Itapuca e parte 
da cidade do Rio de Janeiro, destacando-se o Corcovado e o Pão de Açúcar. 

• Praia de Flexas 
Pequena, mas de grande beleza, localiza-se entre as praias da Boa Viagem e Icaraí. Dela 
pode-se ver a Pedra do Índio (semelhante à cabeça de um índio com cocar) e a Pedra de 
Itapuca que inspira poetas e pintores, significa ''pedra furada'', dois ícones de Niterói. 

• Praia de Boa Viagem 
No seu litoral encontramos falésias com grutas; a enseada com a praia; as ilhas de Cardos 
e Boa Viagem; o Torreão além do enroncamento do aterrado da Praia Vermelha, por onde 
passa a Avenida Litorânea. 

• Praia de São Francisco 
Outro point esportivo da cidade é o calçadão da Praia de São Francisco, uma área 
residencial bastante procurada pelo agito noturno e pela variedade de bares em uma orla 
de águas calmas e areias finas. No final da praia, em um outeiro, encontra-se a Igreja de 
São Francisco Xavier. 

• Praia de Charitas 
Sublinhada de quiosques à beira mar, o paraíso dos fanáticos por esportes aquáticos e 
aéreos, como o windsurfe, surfe e asa delta. No final da tarde dos finais de semana, o céu 
ganha o colorido das asas dos praticantes do vôo livre, que costumam decolar do Parque 
da Cidade, no bairro de São Francisco. 

• Praia de Jurujuba 
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Suas águas são escuras e calmas. Possuindo 300m de extensão, é margeada por uma 
estreita calçada com ipês e amendoeiras. Na praia está instalada a sede da tradicional 
colônia de pescadores. A enseada de Jurujuba é cenário da Festa de São Pedro de 
Jurujuba, realizada anualmente em 29 de Junho. Na orla, há vários restaurantes típicos de 
frutos do mar e bares. Seu aspecto é bastante rústico e seu nome significa "pescoço 
amarelo ou ruivo, barba ruiva ou loura". 

• Praia de Adão e Eva 
Duas praias gêmeas, a primeira tem 250m e a segunda 150m. Águas turvas de coloração 
esverdeada e temperatura fria, com areias claras e finas, localizam-se bem próximo à 
entrada da Baía de Guanabara e dão acesso à Fortaleza de Santa de Cruz. A Praia do Adão 
situa-se bem próxima a Praia da Eva, na entrada da Baía de Guanabara. Muito semelhante 
a Praia da Eva tem á direita o Morro do Morcego, que serve de separação, com vegetação 
farta e nativa ao alto, além de amendoeiras e árvores de médio porte nas suas 
proximidades. O acesso à praia é feito através de uma escadaria de 51 degraus. Possui 
250m de extensão aproximada com águas esverdeadas, frias e areias claras e finas. 
Dividida da Praia da Eva, à direita, por uma elevação de formação rochosa, avista-se à 
sua frente o Corcovado e parte da Cidade do Rio de Janeiro. 

• Praia de Piratininga (Oceânica) 
A praia de Piratininga é porta de entrada da região oceânica de Niterói e também a maior 
praia desta região, sendo na verdade, formada pela união de duas outras praias. As praias 
conhecidas como Praião, trecho mais extenso e com ondas mais fortes, e Prainha, de 
menor extensão e com mar calmo, se unem para formar a praia de Piratininga, com um 
total de 2,7 Km de extensão. Como atrações, a praia de Piratininga tem um belo visual, 
com destaque para a chamada Pedra da Baleia, muito usada para mergulhos, e outras 
pedras que dividem as duas praias, e a bela vista do Cristo Redentor e do Pão de Açúcar. 
A praia também é repleta de quiosques, que servem petiscos e frutos do mar, e frequentada 
por moradores durante a semana e por pessoas de toda a cidade nos fins de semana. 

• Praia do Sossego (Oceânica) 
Localizada entre Piratininga e Camboinhas, é de difícil acesso para pedestres. Tendo uma 
pequena extensão, é bastante frequentada pelos que vem pelo mar em lanchas e iates, pois 
sua trilha não é muito conhecida. Sossego é um dos mais belos recantos da cidade e 
patrimônio natural do município. 

• Praia de Camboinhas (Oceânica) 
Com 2.600m de extensão, suas águas são transparentes e esverdeadas. Com areias claras 
e finas, é uma extensão da Praia de Itaipu e um recanto pitoresco muito procurado pelos 
amantes da pesca de arremesso, pelos velejadores e pelos wind-surfistas. Sua orla é 
repleta de quiosques especializados em frutos do mar, servidos à beira-mar. Seu nome 
reporta-se ao encalhe de um navio com o mesmo nome. Ficando entre a praia e a lagoa 
de Itaipu, existe também no local o sofisticado bairro residencial de Camboinhas. 

• Praia de Itaipu (Oceânica) 
Localizada no final da estrada de mesmo nome e com uma extensão de aproximadamente 
1.000m, é a única praia oceânica de Niterói que apresenta águas sempre calmas. É uma 
das áreas mais antigas da cidade, com sua colônia de pescadores, uma igreja do início do 
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século XVIII, o Museu de Arqueologia, contrastando com as modernas casas de veraneio. 
Seu nome, na língua Tupi, significa "água que sai do meio das pedras". Possui 
restaurantes a beira-mar especializados em frutos do mar, de onde se pode apreciar o mais 
belo pôr-do-sol da cidade. O canal de ligação da laguna com o oceano é o limite natural 
entre as praias de Itaipu e Camboinhas. 

• Praia de Itacoatiara (Oceânica) 
Possuindo 700m de extensão e sendo considerada uma das melhores praias da cidade, seu 
nome significa em Tupi ''pedra escrita, riscada ou que tem inscrição''. Em meio a uma 
vegetação exuberante, suas águas são transparentes e azuladas. Paraíso dos surfistas, é 
pequena e uma das mais frequentadas pela juventude, além de oferecer uma rica 
paisagem. No recanto direito, fica a ''Prainha'', paraíso para as crianças, uma pequeníssima 
praia protegida das ondas e que apresenta na maior parte do tempo águas calmas. 

• Esportes47 
Niterói é considerada o berço de esportistas, no passado e no presente, de nível 
internacional. Na cidade nasceram, foram criados ou adotaram-na para viver vários 
campeões olímpicos e mundiais, a ponto de o senso comum apontá-la como o lugar do 
Brasil que reúne o maior número de campeões por quilômetro quadrado. Niterói é a 
pioneira na vela por ser a casa do Iate Clube Brasileiro, o primeiro do Brasil e por ter 
organizado as primeiras competições, conquistando inúmeros títulos mundiais e medalhas 
olímpicas para o Brasil no iatismo com Lars e Torben Grael, juntamente com Marcelo 
Ferreira. No surf o nacional e internacionalmente destaca-se o renomado Ricardo Tatuí, 
que dentre outros títulos, é campeão do WT, na França. Foi também o primeiro campeão 
de surf na Pororoca, terceiro no ranking brasileiro Master 2010 e vice Brasileiro Pro 2002 
e 2004. No futebol temos o consagrado ícone da seleção brasileira Canhotinha de Ouro, 
Gerson Nunes – campeão da Copa do Mundo de 1970 e que marcou uma geração no 
esporte. O triatlo do Brasil está entre os melhores do mundo e Niterói é o berço da 
modalidade com a mulher de ferro Fernanda Keller e a campeã em distâncias olímpicas, 
Sandra Soldan. Destacam-se também Marcos Ornellas e Armando Barcellos – na época 
chefe da delegação para Atenas nas Olimpíadas de Sydney (2000), onde o triatlo teve sua 
primeira participação. Estes niteroienses dão um pouco a ideia da força da cidade no 
cenário de esporte brasileiro e mundial. Niterói também vem se tornando uma das 
principais referências da canoa havaiana no Brasil, destacando-se em competições 
nacionais. O município também é palco de diversas atrações esportivas e atualmente 
sediou o Campeonato Brasileiro de classes Olímpicas, Copa Brasil de Vela, além de 
competições de Stand Up Paddle, canoagem, remo, dentre outras. 
 
Rio de Janeiro48 
Histórico do município 
A cidade é mencionada oficialmente pela primeira vez quando a segunda expedição 
exploratória portuguesa, comandada por Gaspar lemos, chegou em Janeiro de 1502, à 
baía, que o navegador supôs, compreensivelmente, ser a foz de um rio, por conseguinte, 
dando o nome à região do Rio de Janeiro. 

47 Fonte: http://www.neltur.com.br/var/www/html/neltur.com.br/web/Sports/esporte Acesso: 16/04/2016 
48 Fonte: http://www.rio.rj.gov.br/home Acesso: 15/04/2016 
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Porém só em 1530 a corte portuguesa mandou uma expedição para colonizar a área, em 
vez de continuar usando-a simplesmente como uma parada em suas aventuras marítimas. 
Os franceses, por outro lado, tinham estado no Rio de Janeiro e arredores desde o começo 
do século e estavam dispostos a lutar pelo domínio da região. Em 1560, depois de uma 
série de escaramuças, os portuguese expulsaram os franceses. 
O começo da cidade como tal foi no Morro de São Januário, mais tarde conhecido como 
Morro do Castelo, e depois na Praça Quinze até hoje centro vital do Rio. 
O Rio de Janeiro desenvolveu-se graças à sua vocação natural como porto. Na mesma 
época em que ouro foi descoberto no Estado de Minas Gerais, no final do século XVII, o 
Governador do Brasil foi feito Vice-rei. Salvador era capital da colônia, mas a 
importância crescente do porto do Rio garantiu a transferência da sede do poder para o 
sul, para a cidade que se tornaria, e ainda é, o centro intelectual e cultural do país. 
Em 1808 a família real portuguesa veio para o Rio de Janeiro, refúgio escolhido diante 
da ameaça de invasão napoleônica. Quando a família real voltou para Portugal e a 
independência do Brasil foi declarada em 1822, as minas de ouro já haviam sido exauridas 
e dado lugar a uma outra riqueza: o café. 
O crescimento continuou durante quase todo o século XIX, inicialmente na direção norte, 
para São Cristóvão e Tijuca, e depois na direção da zona sul, passando pela Glória, pelo 
Flamengo e por Botafogo. Em 1889, a capital do Império assistiu à queda da monarquia. 
As mudanças políticas seguiram as diretrizes capitalistas. A transição da Monarquia para 
a República começa em 1889 e só acaba, efetivamente, em 1930. A cidade, com a 
Proclamação da República, torna-se a capital federal. 
No começo do século XX surgiram as ruas largas e construções imponentes, a maioria no 
estilo francês fin-de-siècle. O Rio de Janeiro manteve sua posição até a inauguração de 
Brasília como capital da república em 1960. Capital do Estado do Rio de Janeiro, a cidade 
continua sendo o centro social e cultural do país. 
 
Atrativos Históricos e Culturais 

• Carnaval49 
O carnaval do Rio de Janeiro é o mais famoso do Brasil e o mais conhecido 
internacionalmente. Uma grande festa, que envolve foliões de todas as origens, tomando 
parte nas mais diversas manifestações, com desfiles de escolas de samba no sambodromo, 
carnaval de rua com bandas e blocos carnavalescos, e nos diversos bailes que se estendem 
por toda a cidade. Durante todo o ano as escolas se preparam para o desfile anual que é 
também uma competição. Este fantastico momento se dá no Sambódromo, projetado por 
Oscar Niemeyer e concluido em 1984. Em tempos passados, o desfile era feita no mesmo 
local, na rua Marques de Sapucaí. Entretanto, antigamente, as arquibancadas e camarotes 
eram montados para o desfile e depois desmontados, numa rotina que acontecia todos os 
anos. Para os desfiles, cada Escola de Samba tem seu "Samba Enredo" e este é cantado 
por milhares de vozes que se juntam ao puxador de samba da escola que canta no alto-
falante e à bateria. O som da bateria de cada escola é algo realmente retumbante, e 
provavelmente deve ser o som mais alto, envolvedor e emocionante que alguém já ouviu 

49 Fonte: http://www.riodejaneiroaqui.com/ Acesso: 15/04/2016 
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na vida. Quanto aos blocos de rua, todos os anos existe uma expectativa quanto às datas 
e saída de bandas e blocos carnavalescos. Tanto de tarde como no início da noite, durante 
os dias de carnaval, é comum ver algum grupo de foliões seguindo uma banda que toca 
marchas de carnaval. Estes blocos são os grupos de foliões que se organizam para sairem 
num determinado dia e horário, e dão nome à sua turma, geralmente nomes engraçados 
ou irônicos, relativos à algum fato da cidade, ou ao local de origem no bairro, ou à alguma 
mera brincadeira que origina o nome do agrupamento ou bloco. As bandas de carnaval 
geralmente são bandas amadoras, formadas por um grupo de músicos que se dispõem a 
tocar marchas de carnaval e samba. E em torno destas bandas, as pessoas se agrupam para 
dançar e caminhar seguindo a banda. Muitos blocos tem sua própria banda, que os 
acompanham. Qualquer pessoa que queira, pode se unir à folia, juntando aos demais 
foliões do bloco que passa, sendo este um dos mais tradicionais aspectos do carnaval do 
Rio. A tradicional Banda de Ipanema, uma das mais famosas da atualidade, sai no 
segundo sábado antes do carnaval e sai novamente no sabado de carnaval. Existem 
inúmeras bandas na cidade que saem uma ou duas vezes, durante o carnaval e também 
alguns dias antes do começo do período carnavalesco propriamente dito. 

• Forte Duque de Caxias (Forte do Leme) 
A história militar deste Forte está repleta de acontecimentos. Seus integrantes 
participaram de revoltas como a do Forte de Copacabana (1922), na Revolta do 
Encouraçado São Paulo (1924), na ação contra o navio mercante Baden (1930), na 
Revolução de 1932, na Intentona Comunista (1935), no Movimento Integralista (1938), 
na 2ª Guerra Mundial (1945) e na Intervenção do Cruzador Tamandaré (1955). O passeio 
no Forte Duque de Caxias (Forte do Leme) compreende uma caminhada ecológica na 
área de proteção ambiental da Mata Atlântica e uma visita ao sítio histórico do local. Do 
alto do Morro do Leme, você poderá admirar as mais belas e ricas paisagens: Praia de 
Copacabana e a entrada da Baía de Guanabara; Fortes da cidade do Rio de Janeiro e de 
Niterói; Ilhas da Baía de Guanabara; Pedra da Gávea e o Morro Dois Irmãos; Área de 
Proteção Ambiental do Leme (APA/Leme); Cristo Redentor e a encosta oculta do Pão de 
Açúcar. 

• Maracanã 
Entre as maravilhas que o Rio de Janeiro possui, encontra-se um dos mais importantes 
patrimônios turísticos e culturais do país: o Maracanã, o maior estádio do mundo. Na terra 
do futebol, que faz desse esporte a sua religião, ele é considerado por muitos o “Templo 
dos Deuses”. Foi construído em 1950 para sediar a Copa do Mundo, e projetado para 
receber 166.369 pessoas. Hoje, após as reformas, comporta um público de 114.145. Seu 
nome oficial, Estádio Jornalista Mário Filho, é uma homenagem a um dos mais 
importantes jornalistas brasileiros e fundador do Jornal dos Sports. Em 16 de junho de 
1950, o Maracanã foi inaugurado com um jogo entre cariocas e paulistas, com o eterno 
Didi marcando o primeiro gol de placa da história do estádio. Desde então, foi palco de 
grandes conquistas do futebol brasileiro, dentre elas, a decisão do mundial de clubes em 
1963. Naquele ano, cerca de 200 mil pessoas assistiram à vitória do Santos, de Pelé, em 
cima do Milan, da Itália. Paixão, emoção e muita adrenalina se misturam nas 
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espetaculares torcidas organizadas, que balançam o estádio levando o público ao delírio. 
Parada obrigatória de turistas nacionais e estrangeiros, estudantes e visitantes de todas as 
idades, o gigante tornou-se conhecido mundialmente e perde, em popularidade, apenas 
para o Cristo Redentor e o Pão de Açúcar. O Maracanã não é só show de bola, é também 
palco de todas as estrelas. Grandes espetáculos musicais foram realizados no local, com 
a vinda de consagrados ídolos internacionais como Frank Sinatra, Madonna, Rolling 
Stones, Tina Turner, Prince e Paul MacCarthney. Este último, entrou para o livro dos 
recordes em 1991, como o show de cantor solo que registrou o maior público da história 
daquela época. Outros marcos importantes foram a celebração da missa campal em 1980 
e o Encontro com as Famílias, em 1997, presididos pelo Papa João Paulo II. No dia do 
cinquentenário do Maracanã, em 16/06/2000, foi inaugurado o Hall da Fama, uma 
homenagem aos 50 jogadores que mais se destacaram ao longo da existência do estádio. 
Os mais importantes craques da história do futebol imprimiram seus pés em argamassa, 
deixando suas marcas para a posteridade na calçada da fama. Zico, Roberto Dinamite, 
Luisinho Lemos, Romário, Quarentinha, Valdo, Pinga, Garrincha, Dida e Bebeto 
ganharam o título dos dez maiores artilheiros. A visita guiada compreende o Hall da 
Fama, Calçada da Fama, Fotos Históricas e Vista Panorâmica. O complexo esportivo do 
Maracanã ocupa uma área total construída de 304.284 m² e reúne o Maracanãzinho, onde 
são realizadas competições esportivas além de espetáculos de entretenimento, o Estádio 
Célio de Barros e o Parque Aquático Júlio Delamare. 

• Trem do Corcovado 
Localizado no alto do Morro do Corcovado, o monumento é a imagem brasileira mais 
conhecida no mundo. Todos os anos mais de 600 mil pessoas são levadas ao Cristo 
Redentor pela centenária Estrada de Ferro do Corcovado, o passeio turístico mais antigo 
do país. Além de se deslumbrar ao ver pelas janelas do trem as paisagens mais bonitas da 
Cidade Maravilhosa, o passageiro faz um passeio através da história do Brasil. 
Inaugurado em 1884 pelo Imperador D. Pedro II, o Trem do Corcovado já levou Papas, 
Reis, Príncipes, Presidentes da República, artistas e cientistas. É também um passeio 
ecológico. O trem atravessa a maior floresta urbana do mundo: o Parque Nacional da 
Tijuca, um pedaço da mata atlântica que é considerado um exemplo de preservação da 
natureza. E quem viaja pela Estrada de Ferro do Corcovado ajuda a manter a floresta: o 
trem é elétrico e, por isso, não polui; além disso, parte da arrecadação da bilheteria é 
destinada ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) para conservação da mata. 

• Cristo Redentor 
O Cristo Redentor, símbolo da Cidade do Rio de Janeiro, foi eleito como uma das 7 Novas 
Maravilhas do Mundo Moderno, em votação realizada pela internet e por mensagens de 
celular, organizada pela New 7 Wonders Foundation, da Suiça, entre 21 monumentos 
participantes de todo o planeta. O cartão postal carioca de 38 metros, teve sua pedra 
fundamental lançada em 1922 e a inauguração em 12 de outubro de 1931, sendo a única 
maravilha brasileira, ao lado de importantes outras maravilhas, também eleitas, como a 
Muralha da China (entre 200 a.C. e 1500 d.C.); o templo helênico de Petra, na Jordânia 
(9a.C. a 40 d.C.); Machu Pichu, no Peru (século XV); Coliseu de Roma, na Itália (70 d.C. 
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a 82 d.C.); Taj Mahal, na Índia (1630 a 1652) e o templo da civilização maia de Chichén 
Itzá, no México (435 d.C a 455 d.C.). As Pirâmides de Gizé, no Egito receberam o título 
de hors-concours, por ser o única maravilha (2500 a.C.), remanescente do mundo antigo. 
E a escolha foi merecida. Do alto de seus 38 metros - e dos 710 metros do Morro do 
Corcovado -, o Cristo é a imagem da fé e da simpatia do povo carioca e completa, em 
2007, 76 anos. Desde o ano de 2000, quando recebeu nova iluminação, o monumento e 
seus acessos vêm passando por um processo de revitalização. O ponto alto foi a 
inauguração do acesso mecanizado em 2002, com elevadores panorâmicos e escadas 
rolantes. Assim, não será mais preciso enfrentar os 220 degraus que levam ao pé da 
estátua. O Cristo Redentor conta agora com três elevadores panorâmicos, cada um com 
capacidade para 14 pessoas. O acesso se dá por uma área que atende tanto os visitantes 
que chegam de carro quanto os que desembarcam na plataforma de trem da Estrada de 
Ferro do Corcovado. Também foram construídas passarelas metálicas, sustentadas por 
outra estrutura, com aproximadamente quatro metros de largura e quatro escadas rolantes, 
com capacidade de tráfego para 9 mil pessoas por hora. O passeio já começa aí, pois a 
torre, de 31 metros de altura, vai descortinar a primeira vista da cidade. Para completar o 
acesso à estátua, quatro escadas rolantes foram instaladas. E antes mesmo de chegar ao 
Cristo, os visitantes já podem conhecer um pouco da história do cartão-postal. A Estação 
do Cosme Velho, totalmente revitalizada, transformou-se em um ambiente de lazer e 
entretenimento moderno e confortável. Uma nova área de embarque foi construída, além 
de lojas de apoio turístico, sala VIP e auditório. O grande destaque é o Espaço Cultural, 
onde se perpetua toda a rica história da Estrada de Ferro e do Monumento ao Cristo. 

• Marina da Glória 
Praticamente no centro da cidade, entre o Aeroporto Santos Dumont e o Monumento da 
II Guerra Mundial no Parque Brigadeiro Eduardo Gomes - Aterro da Glória, a Marina é 
porto náutico para esportistas e visitantes da cidade. E quem a vê de longe tem a impressão 
de estar olhando uma pintura, uma obra-de-arte da natureza. Ocupa uma área de 
105.000m² e dispõe de cais flutuante e cais nobre e uma infra-estrutura de apoio às 
embarcações turísticas e desportivas, além de restaurantes e estacionamento privativo. 

• Lapa 
Apenas um bairro no Rio de Janeiro pode agregar variadas manifestações musicais sem 
ofuscar gêneros e artistas. O local é a Lapa, no centro da cidade, onde fica a emblemática 
obra dos Arcos da Lapa. Palco para o lirismo das letras do samba, os acordes do som do 
nordeste e a modernidade da música eletrônica, todos convivem em perfeita harmonia 
nos bares espalhados pelas ruas Mem de Sá, Riachuelo e Lavradio. Desde o início da 
década de 50, a Lapa já era um dos principais pontos de referência da vida noturna da 
cidade. O local, com seus famosos cabarés e restaurantes, era considerado a “Montmartre 
Carioca”, freqüentada pela fina flor dos artistas, intelectuais, políticos e diplomatas. 
Daquela época até hoje, a Lapa continua a pulsar. A Prefeitura do Rio já restaurou boa 
parte do bairro, que manteve quase intacta a arquitetura original dos prédios do início do 
século, a principal característica do lugar. Visualmente, o local é um banho de história, 
abrigando os centenários Arcos da Lapa, o Passeio Público, a Escola Nacional de Música 
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e a Igreja de N. Sra. da Lapa são verdadeiros ícones do Rio Antigo. Mas é quando a noite 
cai que a Lapa mostra porque já se firmou como atração cultural da cidade. A Sala Cecília 
Meirelles, considerada a melhor casa de concertos de música de câmera do Rio, divide a 
rua com o bar Asa Branca, onde o malandro vai procurar música popular e forró. Bares 
como o Semente e do Ernesto têm a manifestação mais carioca do samba, o chorinho. 
Para os fãs de rodas de samba, as dicas são o Emporium 100 e o Rio Scenarium, que 
durante o dia funcionam como antiquários. Os mesmos estilos musicais invadem também 
o Carioca da Gema, a Casa da Mãe Joana e o Dama da Noite. As batidas do house, techno 
e outras nuances modernas, além de shows de grandes artistas da MPB, encontram espaço 
na Fundição Progresso, e não raro, em eventos promovidos ao ar livre, usando sempre um 
dos arcos como teto e cenário para as performances. Ainda na mesma Lapa, restaurantes 
como Nova Capela, Manoel e Joaquim e Bar Brasil garantem a noite oferecendo boa 
gastronomia. De fato, é nesse espaço multicultural que o carioca reencontra suas origens 
e o turista faz um passeio pela história num dos mais preciosos conjuntos arquitetônicos 
do Rio de Janeiro. 

• Santa Teresa 
O bairro de Santa Teresa nasceu nos arredores de um convento no Morro do Desterro, no 
Rio de Janeiro, no século 18. O bairro ocupa uma colina no coração da cidade e parece 
ter parado no tempo, mantendo há dezenas de anos aspectos preservados do Rio Antigo 
e guardando uma história em cada esquina. Escritores e artistas sempre foram atraídos 
por Santa Teresa, seduzidos por seu charme e por suas riquezas arquitetônica e cultural, 
visíveis aos olhos e ao coração. A arte exibida nos muitos ateliês que tomaram conta do 
bairro, encontra seu reduto em Santa, como preferem chamar os apaixonados pelo local. 
Tudo o que existe e se sabe sobre Santa Teresa é também um pouco da história do Rio. 
Mas para o visitante parece um local à parte, com características próprias. As ruas 
estreitas e sinuosas por onde passam os velhos bondes, os únicos que ainda circulam em 
todo o Brasil, são mais uma peculiar atração do bairro. Os charmosos veículos começaram 
a circular no século passado, movidos por tração animal e posteriormente por eletricidade. 
Remanescentes de uma época romântica, foram tombados como patrimônio histórico e 
ainda passeiam por trilhas perfeitamente preservadas, levando o visitante a uma releitura 
do passado. O bonde sai do centro da cidade, passa sobre os Arcos da Lapa e segue a rota 
do tempo no sobe-e-desce das ladeiras de Santa Tereza. O ponto de partida é a estação no 
Largo da Carioca: a estação fica bom perto da sede da Petrobrás, na Rua Lélio Gama. O 
lugar tem um jardim encantador e revela um pouco do que se vai encontrar nesse passeio. 
Com menos de R$ 1 adquiri-se o bilhete para passear no famoso bonde amarelinho. 
Existem duas linhas que circulam por Santa Teresa, chamadas Paula Matos e Dois Irmãos, 
com intervalos de saída de 30 minutos. A Igreja e o Convento de Santa Teresa, 
responsáveis pelo nome do bairro, pertencentes à Ordem das Carmelistas Descalças, 
abriga religiosas que vivem isoladas e têm pouquíssimo contato com o mundo exterior. 
A ordem prega a simplicidade, a humildade e a discrição. Poucos moradores afirmam ter 
visto as freirinhas no bairro. 
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 - Largo do Curvelo: O bonde chega à Rua Almirante Alexandrino, a mais antiga do 
bairro. Nela se encontra a Casa Navio, inspirada no convés de uma embarcação, pura 
ousadia arquitetônica. E é dessa mesma rua que se tem a visão surpreendente do Castelo 
de Valentim, uma fortaleza erguida em estilo neo-romântico. Construído no final do 
século 19, foi residência do comendador Antônio Valentim, projetada por seu filho. Hoje 
o imóvel funciona como um prédio de apartamentos. Por ali, um mirante descortina uma 
bela paisagem da Baía de Guanabara. 
- Largo do Guimarães e Largo das Neves: O bonde entra no coração do bairro. Agora é 
só aproveitar e viver a boemia típica de Santa Teresa. No Largo do Guimarães se 
concentram os mais badalados restaurantes e bares, que oferecem cerveja gelada e ótimos 
aperitivos. Entre eles, Bar do Mineiro, Bar do Arnaudo (comida nordestina), Sobrenatural 
(frutos do mar) e Adega do Pimenta (alemão). Quando anoitece, o agito toma conta do 
lugar. Artistas e intelectuais passeiam por todos os lados, com muita gente bonita e música 
popular brasileira. Seguindo os trilhos do bonde chega-se ao Largo das Neves, onde se 
encontra um belo casario de 1850 e a Igreja de Nossa Senhora das Neves, de 1860, além 
de mais uma série de bares muito concorridos. O local é o ponto final da condução e por 
ali vale a pena degustar o caldo verde do Bar do Goyabeira, os sanduíches do Café das 
Neves ou os pastéis de camarão do Santa Saideira. 
- Parque das Ruínas: O Parque das Ruínas se torna um belíssimo mirante que deixa o Rio 
de Janeiro aos seus pés. De lá, tem-se uma visão extraordinária do centro da cidade e de 
toda a orla do Rio – desde o Aeroporto Santos Dumont até a Urca. Logo abaixo estão os 
Arcos da Lapa. Aberto ao público, o Parque foi o que restou do Palacete Murtinho Nobre, 
onde morou Laurinda Santos Lobo. A casa foi um dos pontos mais efervescentes da vida 
cultural carioca durante muitos anos, até a morte da anfitriã, em 1946. A Prefeitura fez 
renascer das ruínas a cultura que ali existiu. O parque abriga uma sala de exposições, 
auditório e cafeteria, garantindo conforto a shows musicais, happy hours e leitura de 
textos literários. Nas áreas ao ar livre se destacam concorridos shows e uma programação 
especial para as crianças nos finais de semana. Com três andares, a casa chama atenção 
também por sua arquitetura e estilo - tijolos aparentes combinados harmoniosamente com 
estruturas metálicas e de vidro. 
- Centro Cultural Laurinda Santos Lobo: Numa bonita casa do bairro, foi inaugurado em 
1979 este centro cultural, que presta homenagem a Laurinda Santos Lobo. Laurinda foi 
uma mulher especial que no início do século praticamente comandou a vida intelectual 
do Rio, promovendo saraus e dando vida e graça a Santa Teresa. O acervo fotográfico da 
casa mostra Laurinda em atividade e transporta o visitante à Santa Teresa dos tempos da 
Laurinda Santos Lobo. O centro possui também salas de vídeo e espaços para exposições. 
- Museu Casa de Benjamin Constant: O bonde passa por uma belíssima chácara, onde 
viveu Benjamin Constant, líder do movimento republicano. Sua residência foi 
transformada em museu e totalmente restaurada com móveis, livros, objetos, fotografias 
e acervos de artes plásticas. A área que circunda o museu é totalmente arborizada e ideal 
para um descanso rápido até a próxima parada. Não confunda o Museu com o Instituto 
Benjamin Constant, que funciona no bairro da Urca. Neste último, o nome de Benjamim 
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aparece porque foi ele quem fundou e dirigiu por muitos anos o Instituto de Meninos 
Cegos. 
- Museu Chácara do Céu: Raymundo Castro Maya foi um empresário bem sucedido, que 
se dedicou à vida cultural da cidade como mecenas e colecionador. É o gancho para mais 
uma chácara do bairro, herdada por Castro Maya em 1936. A construção da residência 
foi projetada em 1957 pelo arquiteto modernista Wladimir Alves de Souza. Lá, funciona 
agora o Museu Chácara do Céu que, para deleite do visitante, possui um acervo com 
importantes obras de arte moderna, com destaques para as assinadas por Portinari, Di 
Cavalcanti, Guinard, Picasso, Matisse e Dalí. Em pinturas, aquarelas e gravuras, o Brasil 
do século 19 é mostrado por viajantes como Debret e Taunay. 

• Monumento aos Pracinhas 
O monumento é dedicado aos Pracinhas brasileiros na Segunda Guerra Mundial. Veja os 
interessantes painéis murais de autoria de Anísio Medeiros. 

• Mosteiro de São Bento 
As boas condições de defesa oferecidas pelo local, no alto da colina com vista panorâmica 
da Baía da Guanbara, além do ótimo clima - graças aos ventos salubres da baía, longe dos 
pantanais, representaram fortes motivações para que os monges beneditinos Frei Pedro 
Ferraz e João Porcalho aceitassem, em 1590, a doação dessa ampla faixa de terra, do 
fidalgo Manuel de Brito, que ali havia edificado uma ermida a N.S. da Conceição. O 
Mosteiro de São Bento de N.S.da Conceição surgiu aproximadamente vinte anos após a 
fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565. Em 1602, a igreja passou a se chamar 
N.S. de Monserrat. Este convento comparado a um museu, representa, na sua 
simplicidade monástica, um dos mais belos conjuntos arquiteturais existentes no Brasil. 
A harmonia entre as várias partes construídas em diferentes épocas deriva da regra da 
escola beneditina que, por tradição, só se vale dos artistas e construtores que pertencem à 
Ordem. Uma exceção foi o autor do plano da igreja e do mosteiro, o engenheiro-mor 
Franscisco de Frias de Mesquita, encarregado em 1617, do projeto. A ele se atribui o 
tratamento conciso e singelo do frontispício que constitui a parte mais antiga do conjunto, 
levantada entre 1666 e 1669, junto ao coro. Austeridade e classicismo ligados ao 
Maneirismo são evidentes na rígida simetria, nas divisões verticais e horizontais em 
cantaria do centro da fachada com seu frontão triangular, ledeado de por torres de seção 
quadradas, arrematado em pirâmides. As três arcadas em arco pleno, formando um pórtico 
coberto pertencem às tradições beneditinas da época. Em 1880, as mesmas foram 
fechadas com as atuais grades em ferro alemão. É surpreendente o contraste entre o 
aspecto austero e propositalmente singelo do exterior, e a riqueza do interior, com talhas 
barrocas com motivos fitomorfos, recobertas de ouro, e o exuberante estilo rococó, 
presente na talha do altar-mor, no arco cruzeiro e na Capela do Santíssimo Sacramento. 

• Museu Casa do Pontal 
Maior Museu de Arte Popular do Brasil. Localizado em um tranqüilo sítio no Recreio dos 
Bandeirantes, entre a Prainha e a Serra do Mar. São mais de 5.000 peças dos mais variados 
estilos, formas, materiais e tamanhos. O acervo, selecionado nos últimos 50 anos pelo 
colecionador francês Jacques Van de Beuque, apresenta ainda um banco de dados criado 
para visitas de estudantes e turistas. 



442 
 

• Jockey Club 
Marco histórico da cidade, o Jockey Club, construído ao estilo Luis XV, sob o traço do 
arquiteto Francisco Couchet, é um resumo multifacetado de esporte, lazer, moda, eventos, 
gastronomia, recepções, shows e, é claro, as mais importantes provas do turfe nacional. 
Localizado entre outros dois pontos turísticos da cidade, a Lagoa Rodrigo de Freitas e o 
Jardim Botânico, é visita obrigatória, que irá proporcionar momentos de muita emoção. 

• Museu de Arte Moderna 
Inaugurado em 1958, o Museu de Arte Moderna tem localização privilegiada e muita 
história para contar. Com 130m de comprimento e 25m de largura, o prédio está instalado 
em meio a jardins no Aterro do Flamengo junto a Baía de Guanabara e bem próximo do 
centro da cidade. Vítima de um grande incêndio no ano de 1978, o Museu de Arte 
Moderna mobilizou a solidariedade de centenas de pessoas em todo o mundo, o que foi 
fundamental para a recuperação de sua sede e de seu acervo. Atualmente, o MAM possui 
uma coleção com cerca de 1.700 obras, entre pinturas, esculturas e gravuras de artistas 
brasileiros e estrangeiros. Além de uma biblioteca especializada em artes e uma 
importante cinemateca, onde acontecem as mostras mais concorridas da cidade. 

• Museu da Chácara do Céu 
No Museu da Chácara do Céu, a arte, a história e a natureza convivem na mais perfeita 
harmonia e em todo o seu esplendor. Antiga residência do colecionador e industrial 
Raymundo Ottoni de Castro Maya, em Santa Teresa, o local reúne pinturas, cerâmicas, 
mobiliário, objetos e um grande acervo de livros. Destaque para as obras de artistas como 
Marcoussis, Di Cavalcanti, Matisse, Dalí, Miró, Picasso e Portinari. E para as 490 
aquarelas e 61 desenhos de Debret. 

• Museu Histórico Nacional 
O Museu Histórico Nacional ocupa uma área de 18.000m² e está instalado em três prédios 
distintos, de diferentes épocas: a Casa do Trem, de 1762, o Arsenal Real, de 1822, e o 
Anexo para os quartéis, de 1835. O lugar, outrora à beira-mar, foi planejado como ponto 
estratégico de defesa para a cidade. 

• Museu do Primeiro Reinado 
A jovem Domitila de Castro Canto Melo apaixona-se pelo Imperador D.Pedro I e vem 
residir na Corte, a seu pedido. Era separada do marido, com quem teve 3 filhos.O 
imperador adquire um terreno com duas chácaras, bem próximo ao palacio imperial, e 
encarrega seu arquiteto particular, o francês Pierre Joseph Pézerat, de transformar uma 
das casas em um palacete, onde a Marquesa viveria cercada de luxo e requinte. O próprio 
Arquiteto das Obras Nacionais, Pedro Alexandre Cravoé, assumiu o trabalho de erguer o 
palacete, que teve a decoração interna entregue aos melhores artistas da época, que se 
empenharam em ornar todas as dependências com pinturas murais, tetos em relevo, portas 
e janelas com bandeiras em forma de coração, assoalho em madeiras brasileiras 
trabalhadas, formando um conjunto harmonioso de grande valor artístico e arquitetônico. 
Da Quinta da Boavista, D.Pedro podia apreciar a fachada interna do palacete, onde duas 
escadarias, em um elegante desenho de curvas sinuosas, conduzem a um agradável 
jardim, com um lago cercado de árvores frondosas. Em 1826, Domitila já reside no 
palacete que leva o seu nome, onde realizam-se bailes e festas. O imperador já estava 
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viúvo do primeiro casamento.Tem 4 filhos com o Imperador, mas apenas 2 chegam a 
idade adulta: Maria, a Duquesa de Goiás e Maria Isabel. Com o fim do romance entre 
Domitila e o Imperador, ela volta a São Paulo e recomeça nova vida, ao lado do Brigadeiro 
Tobias de Aguiar, com quem teve mais 6 filhos. Aos 69 anos, já viúva e dedicada a vida 
cristã, Domitila falece em São Paulo. 
Inaugurado em 12 de março de 1979, o Museu do Primeiro Reinado situa-se no bairro de 
São Cristovão, instalado no palacete que pertenceu à Marquesa de Santos, que ali viveu 
de 1826 a 1829. Tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional - 
Iphan, em 1938, o Solar da Marquesa de Santos constitui o principal acervo do museu, 
guardando, em seus belos salões decorados, lembranças do período colonial. O acervo 
principal é o próprio prédio, que mantém até a atualidade marcas da Missão Artística 
Francesa neste magnifíco exemplar do estilo neoclássico no Rio de Janeiro. Nos salões 
do 2º andar vários estilos de pintura mural,deuses do Olimpo retratados por Marc e 
Zepherin Ferrez e, representações românticas, por Francisco Pedro Amaral. Para compor 
a ambientação da casa como um exemplo de residência nobre na época imperial, buscou-
se completar o acervo com móveis, pinturas e peças decorativas, que se encontram em 
exposição permanente. Na sala Luso-Brasileira móveis antigos e quadros de artistas da 
Missão Artística Francesa relembram o período de D.João VI e a presença da Corte no 
Rio de Janeiro. Nos espaços reservados à Marquesa de Santos e a D.Pedro I, gravuras e 
objetos pessoais contam a história dos principais personagens da casa. Na Sala Memórias 
de São Cristovão, liteiras e cadeirinhas de arruar, convivem com paisagens atuais do 
bairro, mostrando sua evolução através dos meios de transporte. 

• Museu Internacional de Arte Naïf 
É no Rio que está exposto o mais completo acervo da arte Naïf do mundo. A apenas 50 
metros da estação do bondinho que leva ao Corcovado, no Cosme Velho, 8.000 obras de 
pintores do Brasil e de outros 130 países, produzidas a partir do século XV, registram este 
estilo espontâneo e nem um pouco acadêmico de manifestação artística. O MIAN guarda 
também a maior tela já pintada no gênero, com 7m x 4m, retratando, de forma original e 
rara, a cidade do Rio de Janeiro. Além de possuir um dinâmico e variado cardápio 
cultural, que tem atraído um bom público às suas dependências. 

• Palácio do Catete 
Sede do poder republicano entre os anos de 1897 e 1960, o Palácio do Catete tem a 
arquitetura neoclássica com fachada revestida de granito e mármore rosa e portais 
emoldurados por mármore branco. Por ali passaram nada mais do que 18 presidentes da 
República e ocorreram alguns dos mais importantes acontecimentos de toda a história do 
país, como as decisões de participação do Brasil nas duas grandes guerras mundiais e o 
suicídio do Presidente Getúlio Vargas. Transformado em museu após a mudança da 
Capital Federal para Brasília, o local, além de uma intensa agenda cultural, conta, ainda, 
com livraria, bar, restaurante, loja de variedades e um belo jardim, ideal para passeios no 
final da tarde ou até mesmo momentos de descanso. 

• Theatro Municipal 
Em plena Cinelândia, próximo à Biblioteca Nacional, ao Museu Nacional de Belas Artes 
e ao Palácio Pedro Ernesto, o Teatro Municipal chama atenção não só por sua concepção 
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arquitetônica como também pela imponência de sua fachada e a beleza de seu interior. Os 
materiais nobres empregados em sua construção, como o mármore de Carrara, de veios 
coloridos, os bronzes e os ônix, os espelhos, o mobiliário, aliados a pinturas e esculturas, 
fazem deste teatro, cuja capacidade é de 2.200 pessoas, um verdadeiro templo da cultura. 
E um sucesso turístico tão grande quanto os espetáculos que nele são realizados. 

• Ilha Fiscal 
A Ilha Fiscal foi primeiramente denominada Ilha dos Ratos. O nome se referia ao grande 
número de ratos que teriam vindo fugidos das cobras da Ilha das Cobras. Havia, numa 
outra versão, umas pedras cinzentas espalhadas pela ilha que se assemelhavam a ratos, à 
distância. O castelo da Ilha foi projetado pelo engenheiro Adopho José Del Vecchio, para 
o Ministério da Fazenda que pretendia ter ali um posto aduaneiro. Del Vecchio, que era 
diretor de obras do ministério, elaborou um projeto em estilo néo-gótico com inspiração 
nos castelos do século XIV, em Auvergne, na França. O projeto foi agraciado com a 
Medalha de Ouro na exposição da Escola Imperial de Belas, e foi elogiado pelo Imperador 
“como um delicado estojo, digno de uma brilhante jóia”, referindo-se a sua privilegiada 
localização e a beleza da Baía da Guanabara. A construção foi executada com extrema 
qualidade e os profissionais que trabalharam, cada um em seu ofício, merecem destaque: 
o trabalho em cantaria é de Antonio Teixeira Ruiz, Moreira de Carvalho se encarregou 
dos mosaicos do piso do torreão, um trabalho primoroso feito com diversos tipos de 
madeira. Os vitrais foram importados da Inglaterra, o relógio da torre é de Krussman e 
Cia., os aparelhos elétricos da Seon Rode. A pintura decorativa na parede é de Frederico 
Steckel e as agulhas fundidas foram feitas por Manuel Joaquim Moreira e Cia. O prédio 
da Ilha Fiscal foi inaugurado no início de 1889 pelo imperador. Na revolta da Armada em 
1893 a Ilha Fiscal foi bastante danificada por projéteis que atingiram suas paredes, além 
de danificarem os vitrais e os móveis. Depois de alguns anos o prédio foi passado do 
Ministério da Fazenda para o Ministério da Marinha, numa troca efetuada em 1913. O 
famoso baile da Ilha Fiscal, foi um evento em homenagem à tripulação do couraçado 
chileno Almirante Cochrane, para cerca 5 mil convidados. Com essa recepção, o Império 
reforçava os laços de amizade com o Chile, bem como tentava reerguer o prestígio da 
Monarquia, bastante abalado pela propaganda republicana. A maior festa até então 
realizada no Brasil ocorreu pouco após a inauguração da ilha. Falou-se muito da música 
(valsa e polca), e do cardápio (uma imensa quantidade de garrafas de vinho e comidas 
exóticas) dessa festa. O comportamento dos participantes foi largamente explorado (a 
imprensa da época - sec. XIX – noticiou que peças íntimas foram encontradas na ilha 
depois da festa), curiosidades que ainda atraem historiadores hoje. O luxo e as 
extravagâncias com que se apresentaram os convidados geraram todo tipo de 
comentários. A república foi proclamada seis dias depois do baile, e o imperador 
embarcou no mesmo Cais Pharoux de onde partiam os ferry-boats para levar os 
convidados para o baile. Vale observar que o cais Pharoux, no centro do Rio, hoje é 
conhecido como Praça Quinze, onde recentemente recuperaram-se as escadarias 
utilizadas para o embarque para a Ilha. Em 2001 o espaço passou por intensos trabalhos 
de restauração, coordenados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
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(IPHAN). A partir das obras, foi recuperado o esplendor das pinturas decorativas do teto, 
das paredes e do piso de parquê do torreão. Também a parte externa do edifício voltou a 
exibir sua cor original. De quinta à domingo, tours guiados permitem explorar cada canto 
da construção, uma das preferidas de D. Pedro II. Entre os atrativos, os salões que abrigam 
exposições temporárias e permanentes que revelam a história da Ilha e da Marinha, a 
coleção de vitrais e os trabalhos em cantaria - colunas, arcos, florões e símbolos imperiais. 
O passeio tem início em grande estilo: partindo do cais do Espaço Cultural da Marinha, a 
pequena travessia é feita a bordo da escuna Nogueira da Gama. 

• Palácio Gustavo Capanema 
Sua construção ocorreu entre 1937 a 1945. O projeto inspirado por Le Corbuisier, era 
liderado por Lúcio Costa e contava com uma equipe de jovens arquitetos composta por 
Oscar Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Moreira, Affonso Eduardo Reidy e Ernani 
Vasconcellos. É conhecido como o prédio do MEC, pois funcionou como sede do 
Ministério de Educação e Cultura. Na transferência da capital para a Brasília o nome 
mudou para Palácio da Cultura.O nome atual (desde 1985) é uma homenagem ao ministro 
que, na época, ordenou sua construção. O prédio possui 16 andares e está construído numa 
área de 27.536 metros quadrados. A escolha dos materiais da construção foi também 
bastante arrojada: ferro e concreto, combinação de gnaisse e painéis de azulejos. Foram 
usados mármore de lioz, tijolo de vidro inglês misturado com mármore amarelo. Possui 
amplo jardim externo e jardim suspenso, projetados por Roberto Burle Marx. Os azulejos 
são obra de Cândido Portinari, há importantes peças de escultura de Celso Antônio na 
escada de Lipschitz, na parede externa do auditório e de Alfredo Ceschiatti nos jardins. 
Há também obras de Guignard e Pancetti. 

• Parque Guinle 
Importante conjunto de edifícios modernos concebidos conforme os princípios propostos 
por Le Corbusier. Em meio a agradável parque público, os edifícios serviram de ensaio 
para o padrão residencial das superquadras de Brasília. 

• Ponte Rio Niterói 
Entregue ao tráfego de veículos em 5 de março de 1974, seu verdadeiro nome é Ponte 
Presidente Costa e Silva e é a maior ponte do mundo em volume de obra construída. Ela 
tem 13,9km de extensão e 20m de largura. O total de área construída é de 210.600m², 
quatro vezes maior do que a área do viaduto de Chillon, na Suíça, a maior estrutura no 
gênero até então. 

• Praça Quinze de Novembro 
Aterro realizado em local onde antes coexistiam pequenas lagoas, charcos, pântanos, 
mangues e trechos de mar, a Praça Quinze guarda, no espaço que abrange o Paço Imperial, 
o Convento dos Carmelitas, o Arco do Teles e a Travessa do Mercado, muito da memória 
do Brasil. Pode-se dizer que foi ali que a história do Rio começou. E, mesmo após as 
recentes obras de modernização e reorganização realizadas pela Prefeitura, a Praça 
Quinze, com seus bares, restaurantes, feiras, museus e intensa movimentação popular, 
mantém um charme todo especial, que só mesmo quem está ali consegue sentir. 

• Igreja Nª Sª de Bonsucesso 
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Construída para integrar o complexo da Santa Casa de Misericórdia, a Igreja de Nossa 
Senhora de Bonsucesso é uma das mais antigas igrejas da cidade. Só para se ter uma idéia, 
a construção da primeira capela iniciou-se no ano de 1567, junto ao Morro do Castelo. 
Reconstruída em 1780, guarda altares e púlpito remanescentes da Igreja dos Jesuítas, 
demolida com o Morro do Castelo. 

• Igreja de Nossa Senhora da Penha 
Destaca-se pela devoção popular, difundida em quase todo país, e pela original 
localização, num penhasco bastante alto e de pura pedra, fazendo com que seja avistada 
a quilômetros de distância. Foi construída em 1635, como igrejinha simples e rústica, pelo 
capitão Baltazar de Abreu Cardoso, em terras de sua propriedade. Em 1728,a confraria 
foi transformada em Venerável Irmandade de N.S da Penha de França. Obras foram feitas 
para a ampliação, especialmente a escadaria, para dar mais segurança a quem subia a 
imensa rocha. Objeto hoje de lendas, e local de pagamento de promessas, a agora famosa 
escadaria tem 382 degraus abertos na rocha-viva e há os devotos que sobem de joelhos 
em penitência. O interior da igreja denota simplicidade, tendo apenas um altar na capela-
mor onde está a imagem da padroeira. Ao fundo pode-se ver o antigo altar da primeira 
ermida com a imagem de N.S do Rosário. O templo tem duas torres, com carrilhão vindo 
de Portugal. Atualmente a igreja é centro de grandes romarias, sobretudo no mês de 
outubro, dedicado á devoção da santa. Existe no local a Casa dos Romeiros e uma grande 
sala das promessas, com ex-votos e grande número de objetos. 

• Igreja da Candelária 
Localizada bem no burburinho do centro financeiro da cidade, numa área rica em espaços 
culturais, a Igreja da Candelária impressiona por sua imponência. Construída no século 
XVIII, tem planta em cruz latina, revestimento interior em mármore, fachada em cantaria, 
portas trabalhadas em bronze e no interior toda a sua história está pintada em murais. É 
uma das mais belas igrejas de todo o Rio de Janeiro. 

• Catedral Metropolitana 
Localizada no coração financeiro da cidade do Rio de Janeiro, a catedral faz parte do 
roteiro cultural. O projeto arquitetonico, que chama a atenção devido ao seu formato, é 
do arquiteto Edgar de Oliveira da Fonseca. A catedral, em forma de cone (pirâmide), tem 
106 metros de diâmetro na base e 96 metros de altura. Sua porta principal é decorada com 
48 baixo-relevos de bronze, com o tema da Fé. Dentro, os vitrais em cores vívidas, 
estendem-se sobre as paredes nos quatro pontos cardeais, permitindo que a luz do sol se 
projete em cores variadas, dependendo da hora do dia, criando uma atmosfera mística. Os 
desenhos de cada faixa de vidro são diferenciados pela cor. O interior foi projetado pelo 
Padre Paulo Lachen Maier, que também redesenhou a nova sacristia e a pia batismal. As 
esculturas adornando o interior da catedral são de Humberto Cozzi. Atrás da sacristia, a 
Capela do Santíssimo tem dois candelabros de Nicola Zanotto. No subsolo há o Museu 
de Arte Sacra, com destaque para a fonte usada para batizar os príncipes da Familia Real, 
a estátua de N.S. do Rosário, o trono de D.Pedro II e a Rosa de Ouro concedida à Princesa 
Isabel pelo Papa Leão XIII celebrando sua assinatura do Ato de Abolição da Escravatura 
no Brasil. 
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• Igreja de Nª Sª da Glória do Outeiro 
Desde 1670 existia no topo do Outeiro uma pequena ermida, construída por Antônio 
Caminha, numa posição de destaque quando avistada pelos navegantes ao chegar à baía, 
assinalando o perfil da cidade do Rio de Janeiro.  
A pequena capelinha branca foi substituída por um templo, construído em terreno doado 
por Cláudio Gurgel do Amaral e que levou muito tempo para ser concluído, de 1714 a 
1739, coincidindo com a fundação da Irmandade de N.S. da Glória do Outeiro. Além da 
beleza de localização e da devoção popular, a igreja da Glória teve muita importância na 
monarquia no Brasil, desde a chegada de D. João VI, em 1808. Nela foi batizado Pedro, 
filho de D.Pedro I, que viria a ser também imperador, assim como vários personagens da 
família real. O templo, apesar da imponência arquitetural, transmite simplicidade e 
singeleza quase austera. Possui a penas três altares e três imagens de N.S.da Glória. Dois 
púlpitos laterais ganham relevo. Na entrada, há duas pias em lioz português do século 
XVIII. A planta, inovadora para a época, é constituída de dois prismas octogonais 
entrelaçados, dando ao templo um aspecto quase arredondado e singular. Tem uma só 
torre, embaixo da qual encontra-se uma espécie de alpendre, com uma belíssima porta 
também de lioz. Na sacristia, há diversos trabalhos em madeira além da pintura no teto; 
os azulejos acompanham os corredores do fundo, com temas bíblicos, de alto valor 
histórico e artístico. Além do acesso pela ladeira da Glória , pode-se chegar à igreja 
utilizando-se o plano inclinado, por onde sobe um elevador construído em 1945. Do alto 
da colina, tem-se uma bela vista do centro da cidade, praça Paris, Marina da Glória e 
parque do Flamengo. E, logo atrás da igreja, fica situado o Museu de Arte Sacra, aberto 
à visitação. 

• Forte de Copacabana 
Construído em 1914, com o objetivo de reforçar a defesa da Baía de Guanabara, o Forte 
de Copacabana oferece aos seus visitantes muitas curiosidades e atrações. No Museu 
Histórico do Exército, fatos marcantes estão registrados através de exposições, exibições 
de vídeo, maquetes e, até, um setor interativo, original e bastante visitado pelos 
freqüentadores do Forte. Tudo com direito a uma vista panorâmica de um dos pontos mais 
belos de toda a nossa Costa. 

• Fortaleza de São João/ Forte de São José 
Em 1º de março de 1565, Estácio de Sá fundou, na Urca, entre os Morros Cara de Cão e 
Pão de Açúcar, a Cidade do Rio de Janeiro. Neste mesmo local foi erguida a Fortaleza de 
São João, constituída por três redutos (pequenos fortins também chamados de Baterias) e 
um grande Forte, o Forte São José, de 1578 – o terceiro forte mais antigo do país. Em 
1872, o Forte São José foi inteiramente reformado e equipado por ordem de D. Pedro II, 
em conseqüência do episódio conhecido como “Questão Christie”. Depois de uma obra 
monumental, o novo Forte São José passou a ter um conjunto de 17 casamatas, 
construídas em pedras em cantaria, encimadas por plataformas e parapeitos todos em 
granito. O conjunto foi completado por um grande paiol em abóbada, à prova das armas 
da época. Foi equipado com 15 canhões anti-carga Whitworth calibre 75 mm nas 
casamatas e 20 canhões de calibre menor. Muitos historiadores dizem que se o Rio de 
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Janeiro existe hoje, foi graçfortaas às defesas principais do Forte São José, 
estrategicamente localizado na entrada da Baía de Guanabara. 

• Gafieira Estudantina 
Criada em 1932, a Gafieira Estudantina surgiu como alternativa para os velhos bailes 
populares da década de 30. Hoje é um show de dança que, contagiado pelos ritmos dos 
mais variados estilos, ajuda a afirmar a dança de salão como nenhum outro 
estabelecimento. Ponto de encontro de boêmios, cantores e compositores, a Estudantina 
sempre atrai muitos visitantes, já que sua fama atravessou fronteiras, divulgada que é em 
guias turísticos publicados nos mais diversos países do mundo. Sua capacidade é de 1.500 
pessoas, que as quintas, sextas e sábados ocupam seus salões. 

• Feira de São Cristóvão - Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas 
Um pedaço do Nordeste no Rio de Janeiro. Assim pode ser definido o Centro Luiz 
Gonzaga de Tradições Nordestinas, onde funciona a tradicional Feira de São Cristóvão. 
São cerca de 700 barracas fixas que oferecem as várias modalidades da cultura nordestina: 
culinária típica, artesanato, trios e bandas de forró, dança, cantores e poetas populares, 
repente e literatura de cordel. Visitar a Feira de São Cristóvão é um programa que atrai 
cerca de 450 mil visitantes por mês, entre turistas e cariocas. O preço da entrada é mínimo 
e o local oferece boa infra-estrutura, com pistas de dança, palcos para shows, 35 
restaurantes de culinária nordestina, lojas de venda de artesanato, banheiros públicos e 
estacionamento. A Feira funciona desde 2003 dentro do Pavilhão de São Cristóvão, marco 
da arquitetura moderna brasileira, reformado pela Prefeitura com o objetivo de preservar 
esse espaço tradicional da cultura nordestina na cidade. De terça a quinta-feira, os 
restaurantes abrem para almoço. A partir de 10h de sexta-feira até 22h de domingo, todas 
as barracas funcionam ininterruptamente, animadas por trios e bandas de forró, que se 
apresentam nos dois palcos principais – João do Vale e Jackson do Pandeiro -, além de 
shows de repentistas e cordelistas na Praça Catolé do Rocha, no centro do Pavilhão. 

• Zona Portuária 
Basilar econômico e cultural da cidade do Rio de Janeiro, a Região Portuária viveu seu 
apogeu e declínio em pouco mais de um século. De aldeia de pescadores a principal porto 
do país, a área foi também porta de entrada e moradia dos escravos, dando à região a 
alcunha de ‘Pequena África’, tamanho o número de negros que ali habitavam. A partir de 
2010, com o início das obras do projeto Porto Maravilha, que revitaliza a área urbana 
enquanto preserva a história desta região, vários pontos históricos foram redescobertos. 
Dos Jardins do Valongo ao Cais da Imperatriz, passando por projetos modernos como o 
Museu de Arte do Rio e o novo Museu do Amanhã, o projeto desenvolveu o potencial 
turístico e econômico da região, formando um legado para as futuras gerações. Nesse 
contexto, selecionamos os principais pontos da Região Portuária carioca, que serão 
apresentados nas páginas seguintes, formando um grande roteiro histórico e cultural desta 
importante região da cidade. 
- Praça Mauá: A Praça Mauá marca o início da Avenida Rio Branco e também da Região 
Portuária. A partir de 1910, com a inauguração do Porto do Rio, foi um importante ponto 
de recepção dos navios que traziam mercadorias e turistas à cidade. No entorno da praça 
há importantes construções, como o Museu de Arte do Rio (MAR) e o Museu do Amanhã, 
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além do edifício A Noite, primeiro arranha-céu da cidade, construído em 1930. No centro 
da praça está a estátua do Barão de Mauá, Irineu Evangelista de Souza, grande empresário 
do tempo do Império. 
- Píer Mauá: O Porto do Rio de Janeiro é onde ficam ancorados os navios de carga e os 
cruzeiros, que aportam em seus 1050 metros de extensão. Seus armazéns também 
recebem festas, shows e grandes eventos do calendário oficial da cidade, como a Feira de 
Arte Internacional ArtRio, o Festival do Rio e  a Semana de Moda. Abriga ainda um dos 
postos de informações turísticas da cidade. 
- Cais do Valongo e da Imperatriz: Redescoberto debaixo de toneladas de terra durante 
as obras de reurbanização do Porto Maravilha, o local, construído em 1811 por 
determinação do Marquês de Lavradio, era o porto onde desembarcavam os navios 
negreiros e que, depois, foi remodelado para receber a Imperatriz Teresa Cristina, noiva 
do futuro Imperador D. Pedro II, em 1843. 
- Pedra do Sal: A Pedra do Sal, no Morro da Conceição, faz parte da região conhecida 
historicamente por Pequena África, que se estendia do entorno da Praça Mauá até a 
Cidade Nova. Nas festas nas casas de escravos e forrós tocava-se o choro com flauta, 
cavaquinho e violão. No quintal, acontecia o samba rural, batido na palma da mão, no 
pandeiro, no prato-e-faca; e dançado com sapateados, peneiradas e umbigadas. Foi ali que 
nasceu o samba urbano carioca, que surgiram sambistas populares e antigos ranchos 
carnavalescos. A Pedra do Sal era considerada também local sagrado para despachos e 
oferendas das religiões africanas. Tombada como patrimônio histórico e religioso, dela 
eram extraídos pelos escravos, no século XIX, cortes de pedra para construção de ruas e 
do porto do Rio de Janeiro. O lugar, que ficava bem próximo ao mar, servia ainda como 
ponto de embarque e desembarque de sal, utilizado para fabricação de couro e conserva 
de carne. Hoje a Pedra do Sal é palco de animadas rodas de samba do grupo Roda de 
Pedra. O local possui simpáticos casarios coloridos, ladeados por uma escadaria e a 
histórica ladeira de pedra. A festa atrai turistas e jovens de vários bairros da cidade. No 
Dia Nacional do Samba, 2 de dezembro, integrantes do quilombo da Pedra do Sal 
celebram a lavagem da Pedra. Quem põe a mão na massa são grupos de candomblé e 
membros do bloco carnavalesco Afoxé Filhos de Gandhi. Há rodas de samba, de capoeira, 
culinária temática, exibição de filmes e palestras. 
- Jardim Suspenso do Valongo: Construído no início do século XX, o espaço foi projetado 
pelo arquiteto-paisagista Luis Rey e inaugurado em 1906. Construído nos moldes dos 
parques franceses do século XIX, retornou aos padrões originais após a obra realizada 
nos últimos anos. Réplicas das estátuas dos Deuses Minerva, Marte, Ceres e Mercúrio, 
que antes adornavam o Cais da Imperatriz, estão expostas no jardim. 
- Igreja de São Francisco da Prainha: Construída e doada à Venerável Ordem Terceira 
de São Francisco da Penitência, em 1704; foi reedificada em 1740 após o local ser 
destruído durante um incêndio causado pela invasão francesa chefiada por Jean-François 
Duclerc. Considerada uma das principais obras no estilo barroco jesuítico, a igreja ficou 
fechada por 10 anos devido a problemas de conservação e foi reaberta em 2014 para 
visitação. 
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- Museu do Amanhã: Perguntas como “de onde viemos?” e “para onde vamos?” permeiam 
o imaginário da população mundial e são comuns a todos os povos. Pensando nessas 
questões, e em tantas outras, o visionário projeto do Museu do Amanhã tomou forma e se 
torna, então, um amplo espaço de debate e estudo sobre o impacto de nossas ações e como 
podemos alterar o cenário decadente que se avizinha. Instituições renomadas 
mundialmente, como o MIT (Instituto de Tecnologia de Massachussets), o Google e a 
NASA, fazem sua parte do esforço coletivo de estudo de como os indivíduos podem 
transformar nosso destino na Terra. A proposta do Museu do Amanhã é pioneira em todo 
o mundo: não há sequer um espaço similar onde atividades culturais e de pesquisa tenham 
essa proposta de estudo do nosso amanhã. 
- MAR – Museu de Arte do Rio: Inaugurado em março de 2013, o MAR está instalado em 
duas construções com estilos heterogêneos, porém interligados. O antigo palacete de D. 
João VI se une à uma edificação modernista. O primeiro prédio abriga as salas de 
exposições, que recebem mostras nacionais  e internacionais, de assuntos do passado e do 
momento presente. Já no segundo, funciona a Escola do Olhar, que desenvolve programas 
acadêmicos sobre arte, cultura e educação. 
- Centro Cultural José Bonifácio: O palacete centenário foi fundado em 1876 por D. 
Pedro II e sediou a primeira escola pública da América Latina. Desativado em 1977, deu 
lugar à Biblioteca Popular Municipal da Gamboa. Após restauro, a edificação reabriu 
como Centro Cultural José Bonifácio, com o intuito de preservar a cultura afro-brasileira 
no país. 
- Fortaleza de Nossa Senhora de Conceição: Erguida em 1713 no alto do Morro da 
Conceição devido à posição privilegiada em um ponto alto da cidade próximo à Baía de 
Guanabara. Cinco anos após a inauguração já dispunha do terceiro maior poderio bélico 
a região. Com a atual renovação da região portuária da cidade, contígua ao centro, tornou 
a atrair grande público interessado em sua história, com destaque para a capela e para as 
masmorras onde líderes da Inconfiência Mineira ficaram presos. A vista descortinada da 
Baía da Guanabara e do Cais do Porto são outras grandes atrações. 
- Mosteiro de São Bento: Fundado em 1590 por monges vindos da Bahia, o Mosteiro 
Beneditino do Rio de Janeiro foi construído a pedido dos próprios habitantes da recém-
fundada cidade de São Sebastião. Em pleno centro da grande metrópole, conserva-se 
como um lugar de silêncio e oração. A visita é restrita à Igreja Nossa Senhora de 
Montserrat, anexa ao Mosteiro. Detalhes como o portão em ferro art nouveau e os altares 
em jacarandá cobertos por ouro são mpressionantes. De segunda a sexta, às 7h15, são 
realizadas missas solenes com canto gregoriano, que também acontecem aos sábados, às 
8h, e aos domingos, às 10h. 
- Fábrica Behring: Recentemente, artistas plásticos, fotógrafos, escritores e artesãos 
ocuparam com arte os 20 mil metros quadrados da antiga fábrica de doces. Hoje, são cerca 
de 50 profissionais de gêneros variados, dividindo espaço, conhecimento e história. 

• Mureta da Urca 
Ponto de encontro de jovens cariocas e turistas do mundo todo, a Mureta da Urca virou 
referência na cidade quando o assunto é cerveja gelada e pôr do sol sob uma das vistas 
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mais bonitas da cidade. Diariamente, amigos se reúnem na mureta para bater papo, comer 
petiscos servidos na rua pelos bares ao redor e apreciar o lindo visual da Baía de 
Guanabara. Os picos são às quintas e sextas, a partir das 19h, e aos finais de semana, 
servindo de esquenta para as baladas cariocas. É só chegar, pedir a sua gelada e curtir o 
autêntico fim de tarde do verão carioca. 

• Parque das Ruínas 
O programa é perfeito para relaxar, namorar ou conversar debruçado sobre a bela 
paisagem do centro e da Baía de Guanabara. Para quem quer se divertir com a família, o 
lugar também é perfeito, já que o Centro Cultural do parque conta com programação 
gratuita e intensa como exposições, teatros infantis, apresentações de circos e música. 
Aos sábados e domingos, há programação especial para crianças e um farto café da manhã 
servido pela cafeteria local. O Centro Cultural Parque das Ruínas foi a casa da grande 
mecenas da Belle Époque carioca, Laurinda Santos Lobo. Conhecida como a “marechala 
da elegância”, Laurinda reunia intelectuais e artistas nas magníficas dependências do 
palacete, que hoje é um dos mais belos projetos premiados do arquiteto Ernani Freire e 
casa de trabalhos experimentais de artes plásticas. 

• Parque Lage 
Originário de um antigo engenho de açúcar, o parque faz parte da memória histórica da 
cidade. Em 1957, foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional 
(IPHAN) como patrimônio histórico e cultural da cidade do Rio de Janeiro. Projetado em 
1840 pelo paisagista inglês John Tyndale, o belíssimo jardim de estilo romântico europeu 
divide as atenções com a floresta nativa de Mata Atlântica. Destacam-se também as 
palmeiras imperiais, os lagos e ilhas artificiais, além das cavernas espalhadas pelo parque 
e os aquários incrustados nas paredes com diversos peixes. Muito procurado por famílias, 
especialmente nos finais de semana, o Parque Lage conta com boa estrutura para a 
diversão das crianças, com brinquedos e grande área ao ar livre. É muito comum a 
realização de piqueniques no parque. Na principal edificação do espaço, um casarão do 
séc. XIX, funciona a Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV), que oferece 
formação gratuita para artistas iniciantes, cursos de capacitação em arte para jovens, além 
de uma intensa programação de exposições, seminários, palestras e mostras de vídeos. A 
EAV também dispõe de uma biblioteca e um auditório com capacidade para 150 pessoas. 
No pátio central da mansão, à beira da piscina, o Bistrô Plage oferece um delicioso café 
da manhã, além de almoço e jantar com produtos orgânicos que podem ser saboreados 
junto aos eventos de arte e música que acontecem no local durante todo ano. Em muitos 
finais de semana, o Parque Lage atravessa a madrugada com festas e festivais de arte e 
música patrocinados por iniciativas públicas e privadas. 

• Enseada de Botafogo 
Exatamente do centro do calçadão da Praia de Botafogo, em frente à enseada que leva o 
mesmo nome, que o carioca e aqueles que visitam o Rio têm uma das mais belas vistas 
da cidade. Os contornos dos morros da Urca e do Pão de Açúcar, localizados à entrada da 
Baía de Guanabara, e o Iate Clube, com grande variedade de barcos, saveiros e iates. 
Palco de shows e concertos, que têm levado milhares de pessoas ao local, este ponto 
turístico do Rio possui ainda ciclovia. 
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• Copacabana Palace 
Um dos primeiros hotéis da cidade a ser construído à beira-mar, o Copacabana Palace 
reflete fielmente a influência cultural européia de sua época com um estilo requintado de 
hospedagem. Inaugurado em 1923, o hotel acabou se tornando um símbolo do Rio, sendo 
o preferido de artistas, políticos, executivos e personalidades internacionais e grandes 
recepções. Tombado pelo Patrimônio Histórico, o Copacabana Palace possui em seu 
currículo fatos da maior relevância, como por exemplo, ter servido de cenário para o filme 
“ Flying Down To Rio”, onde pela primeira vez Fred Astaire e Ginger Rogers dançaram 
juntos. 

• Confeitaria Colombo 
Retrato vivo da Belle Époque carioca e marco da valorização da gastronomia na cidade, 
a Confeitaria Colombo guarda, ainda hoje, muito do seu estilo Art Nouveau do início do 
século. Seus famosos espelhos belgas, suas molduras e vitrines em jacarandá, as bancadas 
de mármore italiano, os lustres, o piso e o belo mobiliário permanecem intactos, do 
mesmo jeito como foram admirados por renomadas personalidades que ajudaram não só 
a escrever a história do nosso país, como a fazer da Colombo uma das grandes atrações 
do Rio de Janeiro. 

• Centro Cultural Light 
O edifício em estilo renascença americana, construído em 1911, na antiga Rua Larga, 
como sede e garagem de bondes da Light, abriga desde 1994 o centro que participa 
ativamente da vida cultural da cidade. Em seus diversos espaços e galerias são 
apresentados shows e exposições, com destaque para: Espaço Rio Antigo, cujo acervo é 
composto por fotos históricas de Augusto Malta. Sala Memória, onde estão à mostra, 
através de fotos, equipamentos e mobiliário, os serviços da The Rio de Janeiro Tramway 
Light and Power Company; Espaço Di Cavalcanti, com quatro telas desse artista, que 
formam a Composição Rio, um vigoroso painel do cotidiano da cidade, além do Teatro 
Lamartine Babo e da Praça Coberta, onde está instalado o "Bonde Musical Rua Larga" 
para manifestações artísticas diversas, com destaque para os novos talentos da MPB. 

• Centro Cultural Banco do Brasil 
Erguido em 1880, o prédio do CCBB já foi sede do Banco do Brasil e da Associação 
Comercial do Rio de Janeiro. A partir de 1989 ganhou status de centro cultural e hoje 
reúne dois teatros, quatro salas para mostras, biblioteca com mais de 100 mil volumes em 
acervo informatizado, auditório, salas de vídeo e cinema. Além de se destacar pela bela 
arquitetura, o CCBB tem em sua intensa agenda de programações um outro grande 
atrativo - imperdível para os admiradores de manifestações culturais -, a exposição 
permanente de seu museu: "Brasil Através da Moeda". 
 
Atrativos Naturais 

• Lagoa Rodrigo de Freitas 
Cercada pelos mais badalados bairros cariocas - Lagoa, Ipanema, Leblon, Gávea e Jardim 
Botânico -, emoldurada por montanhas e abraçada pelo Cristo Redentor, a Lagoa Rodrigo 
de Freitas impressiona pelo pôr-do-sol e o reflexo dourado em suas águas plácidas e 
silenciosas, tornando-se um grande ponto de encontro, tanto para os cariocas quanto para 
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os visitantes. Unida ao mar pelo canal do Jardim de Alah, entre Ipanema e Leblon, sua 
orla abriga parques, quadras de esportes, rinque de patinação, heliporto, pista para 
caminhadas e corrida, ciclovia e um centro gastronômico distribuído por quiosques que 
oferecem de comida alemã a japonesa, além de música ao vivo a partir do anoitecer. Isso 
sem falar nos passeios de pedalinho que, nos domingos e feriados, proporcionam ao 
turista uma visão única de tudo que um dos mais belos cartões-postais cariocas revela. As 
margens da Lagoa são algumas das mais bem equipadas áreas de entretenimento da cidade 
e convidam a uma caminhada, jogging ou passeios de bicicleta, que podem ser alugadas 
por ali. Seus 7,5 km de extensão incorporam os parques dos Patins, Taboas e Catacumba. 
O conjunto dos três parques oferece uma infinidade de opções esportivas e gastronômicas.  
 - Parque dos Patins (Av. Borges de Medeiros s/nº) 
Na área compreendida entre o clube Piraquê e o heliporto, o Parque do Patins pode ser 
uma boa opção de lazer com diversas atividades que vão desde patinação a shows 
simultâneos nos quiosques em seu entorno. Ali, pode-se também saborear as mais 
diversas especialidades da cozinha internacional. 
- Parque da Catacumba (Av. Epitácio Pessoa s/nº) 
O Parque da Catacumba pode ser visto como um belo museu ao ar livre dentro de uma 
pequena reserva ambiental. São ao todo 32 esculturas de artistas diversos que integram 
com harmonia a natureza do parque, ideal para caminhadas. Perto dessa mistura de artes, 
degusta-se grandes pratos e petiscos do mundo inteiro. 
- Parque dos Taboas (Av. Borges de Medeiros s/nº) 
Localiza-se entre dois famosos clubes do Rio, o Clube de Regatas Flamengo e o Clube 
Caiçaras. O parque é uma verdadeira quadra esportiva que reúne praticantes dos mais 
variados esportes como, futebol, tênis e skate. Quiosques também integram a área 
esportiva do parque. 

• Mirante Dois Irmãos 
Um dos mais bonitos cartões-postais do Rio de Janeiro, os morros dos Dois Irmãos, na 
Zona Sul, não devem ser admirados apenas de longe. Em seus arredores, onde já existe 
um mirante - o Sétimo Céu, que descortina uma bela panorâmica das praias de Ipanema, 
Leblon e São Conrado e também do Arpoador e do Cristo Redentor - foi inaugurado um 
parque. Ainda pouco explorado por cariocas e visitantes, o Parque do Penhasco Dois 
Irmãos, no Alto Leblon, é perfeito para curtir o pôr-do-sol. Ocupando uma área de 140 
metros quadrados, oferece ainda trilhas de terra, um pequeno teatro de arena, quadra de 
futebol e playground. Até pouco tempo atrás, apenas casais de namorados se dispunham 
a enfrentar trilhas íngremes para obter uma vista romântica da cidade ao anoitecer. Hoje, 
com a abertura do parque, os visitantes contam com conforto e segurança, como acesso 
para carros, policiamento e iluminação. Para os aventureiros, há uma maneira radical para 
se chegar ao parque, que é através do mirante. A dica é seguir até o fim da Rua Aperana, 
no Alto Leblon. Lá, uma subida leva ao Sétimo Céu. Mais adiante, uma estrada de terra, 
que deve ser seguida mantendo-se sempre a direita, termina em uma trilha na borda do 
morro. Aí, é só descer e curtir. Durante a semana, o parque é freqüentado por esotéricos, 
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que meditam ao som das ondas. Já aos sábados e domingos, o local é a grande pedida 
para apreciar um dos mais belos espetáculos da natureza. 

• Jardim Botânico 
Um verdadeiro santuário ecológico. Assim pode ser definido o Jardim Botânico do Rio 
de Janeiro, um dos dez mais importantes do gênero no mundo, que além de abrigar as 
mais raras espécies de plantas da flora brasileira e de outros países, é uma ótima opção de 
lazer para crianças e adultos e um deleite para aqueles que querem contemplar a natureza. 
Um passeio pelas alamedas do parque, onde animais silvestres fazem parte do cenário ao 
som da melodia do canto de curiós e sabiás que habitam o lugar, deixam o público 
fascinado. A exuberância da natureza toma conta do visitante que, deslumbrado pelo 
colorido e a variedade da flora, captura imagens de todos os cantos, imagens que ficarão 
registradas na memória e na alma. Entre os cerca de 8200 exemplares da coleção viva do 
jardim, as atrações ficam por conta de palmeiras imperiais e espécies em extinção, como 
o pau-brasil, o aracá amarelo e o pau mulato, os canteiros medicinais e os jardins 
japonenes, sensorial e rotário. O orquidário, é um espetáculo à parte. Seus três mil 
exemplares de 600 espécies diferentes deixam qualquer um sensibilizado pela sua rara 
beleza. Desde 1996, o joalheiro Antônio Bernardo adotou a coleção, assumindo a 
responsabilidade pela recuperação e manutenção das plantas. Outras atrações são o 
bromeliário, com cerca de 1700 bromélias de diversas formações, o violetário, a estufa 
das plantas insetíforas - que capturam e digerem insetos, a coleção dos cactos, considerada 
uma das maiores do Brasil e a coleção de plantas medicinais. Uma parada obrigatória é a 
visitação aos seis lagos do Jardim, que abrigam belíssimas espécies de vitórias régia, 
lótus, papirus e água-pé. Entre eles, o Lago do Frei Leandro, que ganhou um projeto 
paisagístico e está totalmente recuperado. Garças, bem-te-vis e borboletas que sobrevoam 
essa enorme área verde fazem a alegria das crianças. Em contato mais próximo com a 
terra, elas têm o privilégio de conhecer as mais diversas espécies de plantas e sentir seus 
diferentes aromas e texturas. As grandes folhas redondas e carnosas da vitória-régia 
chamam a atenção da garotada, que aprende a respeitar e amar a natureza desde cedo. Os 
pequeninos podem andar descalços e ainda brincar num parquinho ao ar livre, 
especialmente dedicado a eles, com banheiro infantil, areia limpinha e um quiosque com 
cardápio próprio para crianças. Enquanto a turminha se diverte na casinha de madeira, no 
escorrega, na gangorra e no balanço, os adultos podem degustar os quitutes que a 
lanchonete oferece e, depois, dar uma passadinha na livraria ou se deliciar com os 
brownies oferecidos pela cafeteria. Um programa imperdível com total conforto e 
segurança. Em perfeita harmonia com o parque, um rico patrimônio histórico e cultural 
marca presença no Jardim. Edificações históricas e monumentos com obras que datam 
dos séculos XVI ao XIX contam um pouco da história da região. Lá se encontra a antiga 
Fábrica de Pólvora construída por D. João VI, a Casa dos Pilões, a Casa dos Cedros, o 
antigo portal da Academia de Belas Artes e o Solar da Imperatriz. Este último, em 2001, 
após ser restaurado, ganhou a Escola Nacional de Botânica Tropical - a primeira no 
gênero na América Latina. Fundado em 13 de junho de 1808 por D. João VI, príncipe 
regente na época, o Jardim Botânico foi criado com o objetivo de aclimatar as especiarias 
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vindas das Índias Orientais. As primeiras plantas que chegaram, vieram das ilhas 
Maurício, do jardim La Plampemousse, oferecidas a D.João, por Luiz de Abreu Vieira e 
Silva. Entre elas estava a Palma Mater, uma das palmeiras imperiais mais antigas do 
Jardim. Ao longo de quase dois séculos de existência, já recebeu os nomes de Real Horto, 
Real Jardim Botânico, Jardim Botânico do Rio de Janeiro e, em 1996, virou Instituto de 
Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Tombado pelo Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN), pela sua importância histórica, cultural, científica e 
paisagista, ele também foi reconhecido internacionalmente como um Museu Vivo na área 
da Botânica e definido pela Unesco como uma das reservas da biosfera. Nos seus 194 
anos de vida é um exemplo de continuidade no que diz respeito à sua missão, como área 
voltada para a pesquisa botânica, e conservação das coleções. 

• Pão de Açúcar 
Idealizado em 1908 pelo engenheiro brasileiro Augusto Ferreira Ramos e inaugurado no 
dia 27 de outubro de 1912, o bondinho do Pão de Açúcar fez 90 anos em 2002. Primeiro 
teleférico instalado no Brasil e terceiro no mundo, é um dos mais importantes ícones do 
turismo carioca, tornando-se uma das principais marcas registradas da cidade do Rio de 
Janeiro. Desde sua inauguração até a data do aniversário, o teleférico transportou 31 
milhões de turistas. Nos meses de dezembro, janeiro, fevereiro e julho – de alta temporada 
– a freqüência diária chega a três mil pessoas. Nestas nove décadas de funcionamento, o 
bondinho recebeu a visita de turistas de todos os cantos do mundo, dentre os quais, 
personalidades, autoridades e artistas, como Einstein – que lá esteve em 1925 -, os ex-
presidentes dos Estados Unidos, John Kennedy, do Brasil, José Sarney, e da Polônia, Lech 
Walesa; os cantores Roberto Carlos e Sting; os jogadores Ronaldinho e Romário; os 
atores Roger Moore e Robert de Niro; as atrizes Gina Lolobrigida, Brooke Shields e Sônia 
Braga, e muitos outros famosos. Considerado um dos mais seguros do mundo pelas 
entidades internacionais de teleféricos de passageiros, há 90 anos o bondinho do Pão de 
Açúcar circula sem ter registrado nenhum acidente com vítimas. As atuais linhas são 
dotadas de dispositivos de segurança, com alarme em todos os pontos. Diariamente pela 
manhã, antes de receber os primeiros turistas, os bondinhos saem numa viagem de 
vistoria. O percurso é todo programado e controlado por equipamento eletrônico, que 
verifica 47 itens de segurança. O complexo turístico é formado por três estações – a da 
Praia Vermelha, Morro da Urca e Pão de Açúcar – interligadas por quatro bondinhos – 
dois no trecho Praia Vermelha/Morro da Urca e dois no trecho Morro da Urca/Pão de 
Açúcar. O Morro da Urca tem 220m de altura e o do Pão de Açúcar, 396m. Cercado por 
uma vegetação característica do clima tropical, com resquícios de Mata Atlântica, possui 
espécies nativas que em outros pontos da vegetação litorânea brasileira já foram extintas, 
e também raras espécies vegetais, como a orquídea “laelia lobata”, que só floresce em 
dois locais no planeta: no morro do Pão de Açúcar e na Pedra da Gávea, ambos no Rio 
de Janeiro. Montanha brasileira com o maior número de vias de escaladas (até 1997 
existiam 38), o Pão de Açúcar recebe diariamente centenas de alpinistas, montanhistas e 
ecologistas brasileiros e estrangeiros. Além de marco turístico e ecológico da cidade do 
Rio de Janeiro, o complexo também foi um importante pólo cultural. Na década de 70, 
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passou a abrigar no anfiteatro do Morro da Urca – chamado “Concha Verde” – shows 
musicais que lançaram grandes talentos da música brasileira, numa programação que 
chegou a reunir 50 mil pessoas por ano. A Concha Verde também foi palco de badalados 
bailes carnavalescos, entre 1977 e 1987, como o internacionalmente famoso “Sugar Loaf 
Carnival Ball”. Atualmente, o anfiteatro recebe exposições de artes, conferências de 
empresas, coquetéis de lançamento de produtos, jantares e festas. A história do bondinho 
está diretamente ligada ao desenvolvimento da cidade: seu idealizador, Augusto Ferreira 
Ramos, imaginou um caminho aéreo até o Pão de Açúcar ao participar, em 1908, de uma 
exposição na Praia Vermelha em comemoração ao centenário da abertura dos portos às 
nações amigas. Com um capital inicial de 360 contos de réis, foi fundada então a 
Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar e, em 1910, foi iniciada a construção do 
primeiro teleférico brasileiro. “Na obra trabalharam brasileiros e portugueses com 
equipamentos e materiais alemães, que foram transportados para o alto dos dois morros 
por centenas de operários realizando perigosas escaladas, numa ousada operação para a 
engenharia da época”, destaca Maria Ercília Leite de Castro, diretora geral da empresa. 
O trecho inicial, entre a Praia Vermelha e o Morro da Urca, numa extensão de 575m, foi 
inaugurado em 27 de outubro de 1912, quando 577 pessoas subiram ao morro da Urca no 
bondinho de madeira, com capacidade para 24 pessoas. No ano seguinte, em 18 de janeiro 
de 1913, foi inaugurado o trecho morro da Urca/Pão de Açúcar, com extensão de 750m. 
Em maio de 1969, já sob a administração do engenheiro Cristóvão Leite de Castro, a 
Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, através de contrato assinado com o Governo 
da Guanabara, teria que duplicar a linha aérea, que passaria a ser servida por dois 
bondinhos. A empresa resolveu, então, instalar novo e moderno teleférico, com quatro 
carros, cada um com capacidade para 75 pessoas. A obra, orçada em US$ 2 milhões, 
exigiu o desmonte de três grandes blocos de pedra do alto do Pão de Açúcar, pesando mil 
toneladas, e durou dois anos para ser concluída. No dia 29 de outubro de 1972 os atuais 
bondinhos começaram a funcionar. Para a Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar, as 
comemorações pelos 70 anos do teleférico começaram em 14 de junho de 2002, quando 
o complexo turístico reabriu ao público, depois de 75 dias fechado para a troca dos oito 
cabos de sustentação dos quatro bondinhos, em atendimento às recomendações 
internacionais de substitui-los a cada 30 anos. O investimento da empresa nesta obra foi 
de US$ 852 mil. Também foram feitas melhorias para prestar atendimento ao turista com 
mais qualidade: os bondinhos ganharam novos vidros e piso antiderrapante; as estações 
receberam nova iluminação, novo mobiliário e tratamento paisagístico. Também as lojas 
foram remodeladas, apresentando com qualidade os produtos oferecidos aos visitantes. 
Um exemplo é o restaurante Estação Gourmet, acomodado num deque suspenso. Com 
menu assinado pela chef Cláudia Vasconcellos, o bistrô convida a apreciar uma das mais 
belas paisagens do Rio enquanto se degusta uma caipirinha frozen ou uma taça de vinho. 
Para acompanhar, sanduíches e pestiscos. Já aqueles que escolherem o sábado para visitar 
o cartão-postal encontrarão no cardápio do restaurante uma deliciosa feijoada. A empresa 
adquiriu ainda cinco plataformas para acesso de deficientes físicos às estações, a um custo 
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total de R$ 190 mil, e assim que os órgãos públicos competentes aprovarem o projeto, a 
previsão é de instalação em dois meses. 

• Aterro do Flamengo 
O Parque Brigadeiro Eduardo Gomes, conhecido como Aterro do Flamengo, possui 
1.200.000m² de área verde à beira-mar,com arbustos floridos, uma profusão de árvores, 
compondo uma das mais visitadas e belas áreas de lazer da cidade. A idealização do 
parque foi de Lota Macedo Soares, de família da elite carioca. Não fez universidade mas 
foi aluna de Cândido Portinari e tornou-se uma esteta com conhecimento de arquitetura e 
urbanismo. Lota era também conhecida por sua curiosidade e conhecimento de plantas. 
Para aterrar a área, o morro de Santo Antonio foi desmanchado à jatos d'água. A mesma 
draga que abriu o Canal do Panamá, retirou areia do mar para criar a Praia de Botafogo. 
Lota teve a idéia de iluminar o aterro à noite para permitir passeios noturnos no parque. 
As quadras de esporte foram idéia sua, que são alugadas todos os dias do ano, inclusive 
de madrugada, quando ficam tomadas por times de várias associações. Com o aval do 
governador, Carlos Lacerda, reuniu um grupo de amigos notáveis: o paisagista Roberto 
Burle Marx,o botânico Luiz Emygdio de Mello Filho e os arquitetos Affonso Eduardo 
Reidy, Sérgio Bernardes e Jorge Moreira. Era um grupo de trabalho que se reunia sob a 
liderança de Lota. O tapete verde que cobre essa imensa área provocou muitas desavenças 
entre os membros do grupo e também com o pessoal da urbanização, da época. Lota 
queria apenas 2 pistas para carros (e conseguiu) enquanto o pessoal do urbanismo exigia 
4 pistas. Do entulho surgiram 11.600 árvores de 190 espécies, nativas e exóticas.Entre as 
4.400 palmeiras de 50 espécies estão preciosidades como a talipot (Corypha 
umbraculifera) que floresce apenas um vez e morre (como testemunhamos por volta de 
2003/2004). O parque foi informalmente inaugurado em 12 de Outubro de 1965, Dia da 
Criança, com uma grande festa popular idealizada por Lota. Nascia então uma das 
principais áreas de lazer da cidade, com quadras polivalentes, campos de futebol, 
playground, anfiteatro, pistas de skate e aeromodelismo. Há ainda um restaurante e 
quiosques, a Marina da Glória e o Museu de Arte Moderna - MAM. O Aterro foi 
incorporado à paisagem da cidade, e se tornou um marco como o Pão de Açúcar e o 
Corcovado, como era o sonho de Lota. Do Aeroporto Santos Dumont a Enseada de 
Botafogo, o parque oferece as mais diversas atrações. Um roteiro interessante, por 
exemplo, pode ser iniciado no Museu de Arte Moderna, passando-se para o Monumento 
aos Pracinhas, a Marina da Glória, o Museu Carmem Miranda, até o Monumento a Estácio 
de Sá - fundador da cidade. Um espetáculo interessante é a troca da guarda promovida 
pelas três Forças Armadas, sempre no primeiro domingo de cada mês, no Monumento 
dos Pracinhas. Também aos domingos e feriados o Aterro e suas pistas de rolamento 
ficam inteiramente liberados ao público, que aproveita para se dedicar às mais variadas 
formas de lazer. 

• Quinta da Boa Vista 
O parque faz parte do Solar da Boa Vista, residência real e dos imperadores do Brasil de 
1822 e 1889, quando foi proclamada a República. Possui uma área de 155 mil metros 
quadrados, ajardinada em 1869 segundo projeto do paisagista francês Auguste Glaziou. 
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O visitante, ao entrar pelos portões laterais, percorre a Alameda das Sapucaias, ladeada 
por estas árvores, e percorre o traçado romântico criado pelo paisagista, que ainda conta 
com lagos, grutas e recantos nos seus jardins imperiais. 

• Sítio Roberto Burle Marx 
Um dos mais importantes paisagistas do nosso tempo, Roberto Burle Marx deixou um 
legado de valor inestimável não só para a cidade e o povo carioca como também para 
todos aqueles que amam e lutam pela preservação da natureza. Seu sítio, localizado em 
Guaratiba, reúne mais de 3.500 espécies de plantas, muitas em vias de extinção, que 
somadas a um fabuloso acervo de obras de arte, uma biblioteca com mais de 2.500 livros 
e diversas atividades culturais, acabaram transformando o local em ponto de visita 
obrigatório para crianças, adultos e estudiosos das mais diversas partes do mundo. 

• Floresta da Tijuca 
A Floresta da Tijuca foi reflorestada no século XIX após anos de desmatamento intenso 
e plantio (principalmente de café). O reflorestamento foi uma iniciativa pioneira em toda 
a América Latina. A pessoa responsável pelo reflorestamento, apontada pelo Imperador 
Pedro II em 1861, foi o Major Gomes Archer, o primeiro administrador da floresta que 
trabalhou inicialmente com 6 escravos e, posteriormente, com 22 trabalhadores 
assalariados, plantando em 13 anos 100 mil mudas. O replantio foi feito com espécies, 
em sua maioria, nativas do Ecossistema da Mata Atlântica. O segundo administrador, 
Barão Gastão d'Escragnolle continuou o replantio de 1874 a 1888. Além de introduzir 
mais 30 mil mudas, realizou um trabalho de transformação da floresta em área de lazer, 
um parque para uso público, inserindo espécies exóticas, criando pontes,fontes, lagos e 
locais de lazer com auxílio do paisagista francês Augusto Glaziou. Ainda no século XIX, 
o pintor Nicolas Antoine Taunay morador e proprietário de terras na floresta, retratou 
suas belezas naturais que constituem documentos históricos da cidade do Rio de Janeiro. 
O pintor recebia seus amigos e membros da corte em sua casa, tornando assim as belezas 
da floresta conhecidas de brasileiros e estrangeiros que vinham visitá-lo. No século XX, 
Raymundo Ottoni de Castro Maya, administrou a floresta de 1943 a 1946, fez ressurgir o 
parque, que havia ficado esquecido durante os primeiros anos da República. Em parceria 
com o arquiteto Vladimir Alves de Souza e com o paisagista Roberto Burle Marx, Castro 
Maia recuperou a floresta recebendo 1 cruzeiro por ano(simbólico) como pagamento por 
sua administração. No plano da recuperação da floresta foram introduzidas obras de arte, 
edificações e recantos. Foram também implantados serviços e sanitários. Foram abertos 
restaurantes Os Esquilos e Floresta (utilizando instalações das antigas fazendas de café - 
o restaurante Floresta foi aberto na antiga senzala de uma fazenda). A Sociedade Hípica 
Brasileira foi instalada na antiga casa do Barão do Bom Retiro. Vários fazendeiros e 
proprietários de terras - como o Conde Gestas, o Barão de Mesquita, O Conselheiro 
Mayrink, Guilherme Midosi, o Visconde Asseca, além dos já citados anteriormente, e 
profissionais como Job de Alcântara e Luiz Fernandes, os escravos Eleuthério, Pai 
Ricardo e Pai Antonio e outros frequentadores ilustres, deixaram seus nomes na história 
do Parque, em morros, estradas, caminhos, grutas, recantos, cachoeiras etc. A floresta se 
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tornou então esse cenário privilegiado no qual a natureza e cultura se entrelaçam, se 
harmonizam e se complementam. 

• Parque Natural Municipal do Bosque da Barra 
O Bosque da Barra, ou Parque Arruda Câmara, com 50 hectares, é uma das áreas verdes 
mais visitadas da Zona Oeste. Fica na altura do Km 6 da Avenida das Américas, na Barra 
da Tijuca, e tem como um dos atrativos o fato de ser um bolsão ecológico em meio a uma 
área bastante movimentada. Alamedas, trechos arborizados, quadras de vôlei, campos de 
futebol gramados imensos, playgrounds e churrasqueiras de pedra estão na estrutura de 
lazer oferecida no Bosque da Barra, tudo ao redor de seu grande lago. Entre as espécies 
da flora que podem ser vistas no local, que mantém suas características originais de 
restinga com áreas arenosas, brejos e várzeas, estão algumas ameaçadas de extinção. 

• Parque Natural Municipal de Marapendi, na Baixada de Jacarepaguá 
Em seus quase 10 mil quilômetros quadrados, entre as Avenidas Ayrton Senna e Pedro 
Moura, pode-se ver de perto a Lagoa de Marapendi, emuldurada por vegetação de 
restinga. Por sua composição, o parque conta com a presença constante de aves, 
caranguejos, lagartos e até do ameaçado jacaré-do-papo-amarelo. Foi decretado, em 1991, 
Área de Proteção Ambiental (APA). Para a diversão dos visitantes, há, ainda, playground, 
trilhas e boas áreas para piquenique. 

• Parque Ecológico Municipal Chico Mendes 
Bastante educativo, o Parque Ecológico Municipal Chico Mendes foi criado com o 
objetivo de preservar a Lagoinha das Tachas e seus arredores, onde estão espécies animais 
e vegetais ameaçadas. O jacaré-do-papo-amarelo é quase o mascote do parque, dada a 
vitória de sua reintrodução na paisagem. É uma das poucas áreas da cidade onde ainda se 
podem encontrar alagados e restingas quase intactos. Bromélias, ingás, pitangueiras e 
répteis fazem do parque, situado no Pontal de Sernambetiba, entre as Avenidas das 
Américas e Sernambetiba, seu hábitat. Para as crianças, há viveiro de jacarés, sala de 
exposições de animais e biblioteca, além de estrutura de lazer com playground e área para 
piquenique. 

• Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmãos 
O parque localizado no Leblon foi criado em 1992, em uma área de preservação ambiental 
com 39,55 hectares. Dos deques de madeira é possível avistar alguns dos mais 
importantes cartões-postais da cidade: Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico, 
Corcovado e as praias do Leblon e de Ipanema. Em 2011, o parque se tornou 
autossuficiente ao receber painéis de captação de energia solar. Além disso, foi instalado 
um banco de baterias especiais capaz de manter a energia por três dias. Nas trilhas do 
parque é possível observar espécies botânicas, como a orquídea-das-pedreiras, o antúrio-
das-pedras, a velózia-branca e as bromélias, além de animais como micos-estrela, 
esquilos e diversas espécies de pássaros. Frequentemente observa-se a presença da 
borboleta-azul. No pequeno lago do parque lindas vitórias-régias dão um toque especial 
ao ambiente. Ponto alto do passeio, o parque dispõe de quatro mirantes, muito procurados 
por visitantes que querem ter uma visão privilegiada da cidade. Brinquedos, quadras 
poliesportivas, jardins e as esculturas, com destaque para peças em aço desenhadas por 
Oscar Niemeyer, são outros atrativos do parque. Existe também uma trilha de 1,5km de 
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extensão que leva ao sopé do Irmão Menor, que compõe o Morro Dois Irmãos, podendo 
ser feita por iniciantes, com pontos de subida de curta distância. As caminhadas podem 
ocorrer ao longo de toda a trilha, porém o uso de bicicletas fica restrito às vias 
pavimentadas da unidade. 

• Pico da Tijuca 
Já imaginou como deve ser uma vista 360º da cidade do Rio de Janeiro? Do cume do Pico 
da Tijuca, a montanha mais alta da Floresta da Tijuca, é possível ver de Niterói ao 
Maracanã; da Zona Sul a Zona Oeste; da Pedra da Gávea a Baía de Guanabara. Toda a 
cidade do Rio de Janeiro sob 1022m de altura. A trilha tem uma duração média de 1h30, 
bem traçada e com aclive leve. O caminho segue o contorno dos morros e fica sob a 
sombra das árvores durante quase todo o percurso. Após alguns minutos, chega-se à 
primeira encruzilhada, onde deve-se virar à direita, em direção ao Pico da Tijuca. Parada 
quase obrigatória antes de atingir o cume, os 917 metros do Tijuca Mirim podem ser 
vistos apenas seguindo reto à próxima bifurcação da trilha. Vale a pena o desvio de menos 
de 10 minutos para apreciar uma vista privilegiada da floresta e da cidade. Para chegar ao 
cume do Pico da Tijuca, é necessário subir os 117 degraus esculpidos na rocha com 120 
metros de corrente de ferro como corrimão. 

• Parque Estadual da Pedra Branca 
Localizado na Zona Oeste da cidade, é considerado um dos maiores parques urbanos do 
mundo e a maior floresta urbana do país, ocupando cerca de 10% da área total do 
município do Rio de Janeiro, e possui cerca de 12.500 hectares de área coberta por 
vegetação típica da Mata Atlântica. O maciço circunda os bairros de Guaratiba, Bangu, 
Realengo, Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, Grumari e Campo 
Grande. 
Núcleo Pau-da-Fome: Onde estão localizados a sede e o centro de visitantes, com 
exposição permanente. A sede é dotada de anfiteatro e áreas de lazer com tratamento 
paisagístico e sinalização direcional. Entrada pela Estrada do Pau-da-Fome, nº 4.003 – 
Taquara. 
Núcleo Piraquara: A área conta com brinquedos para crianças, poços refrescantes e acesso 
às vias de escaladas, além da Cachoeira do Barata, única disponível para banho. Entrada 
pela rua do Governo s/nº – Realengo. 
Núcleo Camorim: Trilha de aproximadamente 4 km com belas paisagens até o açude, no 
alto do parque. Entrada pela Estrada do Camorim, 2.118 – Camorim. 

• Pedra da Gávea 
Seus 844m de altura a deram o título irrefutável de trilha mais difícil da cidade, com um 
percurso de no mínimo 3 horas (subida). Requer muita atenção, condicionamento físico 
e, preferencialmente, o apoio de um guia experiente no longo e pesado trajeto. O trecho 
mais difícil é conhecido como Carrasqueira, um paredão de 30m de altura, quase reto, 
que requer o uso das mãos para continuar. Mas todo o suor e esforço tem uma 
recompensa: sem dúvida alguma, uma das vistas mais fantásticas e arrebatadoras da 
cidade do Rio. Do cume, estende-se uma vista panorâmica de toda a orla da Zona Sul e 
também da Zona Oeste, além das montanhas que descem da Floresta da Tijuca. O acesso 
é feito pela Estrada do Sorimã. 
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• Pedra Bonita 
A trilha da Pedra Bonita está localizada dentro do Parque Nacional da Tijuca, setor C, 
precisamente entre a Pedra da Gávea e os bairros de São Conrado e Barra da Tijuca. Tem 
trechos íngremes, o que pode aumentar o desgaste físico já que parte do percurso tem 
vegetação baixa e não oferece proteção solar natural. A caminhada é agradável e passa 
por áreas de reflorestamento com mata fechada. A surpresa vem quando se chega ao 
cume, que proporciona uma vista deslumbrante da Pedra da Gávea, Praias da Barra, São 
Conrado, Leblon e Ipanema, além do Morro Dois Irmãos, Floresta da Tijuca e algumas 
partes da Zona Sul. A trilha começa na Estrada da Pedra Bonita: para chegar, vá até a orla 
de São Conrado e suba a Estrada das Canoas até encontrar uma placa indicando o início 
do trajeto. Há estacionamento e, no mesmo local, funciona a rampa de voo livre do Rio, 
cartão postal da cidade que merece ser visitado e admirado. 
 
Praias50 

• Praia do Flamengo 
Localizada no Bairro do Flamengo, a praia do Flamengo é a primeira das praias das 
encostas da Bahia de Guanabara, sendo seguida pelas praias de Botafogo e da Urca. 
Destes lugares, os visitantes podem ter acesso a uma das mais belas paisagens da baía de 
Guanabara, com uma vista especialmente bonita do Pão de Açúcar. 

• Praia de Botafogo 
A praia fica no bairro de Botafogo que liga o centro e a zona sul da cidade. Ali é o reduto 
da classe média alta e tem muitas opções de lazer. O bairro é cercado por restaurantes 
diversos, shoppings, escolas, edifícios comerciais, casas, cinemas, além de locais para 
aproveitar a noite e curtir o local. 

• Praia da Urca 
Bem localizada, ficando ao pé do Morro da Urca, essa praia com 200 metros de extensão 
encontra-se num dos bairros mais seguros e tranquilos da cidade do Rio. Cercada pelo 
Morro Cara de Cão e pela Fortaleza de São João, o que há de melhor para se pode 
aproveitar na praia da Urca é seu belíssimo visual. É nesse praia que as águas do Oceano 
Atlântico se encontram com as da Baía de Guanabara, mas infelizmente é imprópria para 
o banho de mar. 

• Praia da Barra da Tijuca 
Localizada na Barra da Tijuca, ao longo da Av. Sernambetiba, a Praia da Barra da Tijuca 
é a principal praia da Barra, e detém o título de maior praia do Rio de Janeiro com quase 
18 km de extensão. A partir do trecho da Avenida Ayrton Senna, a praia é uma área de 
preservação ambiental, sendo possível fazer um agradável passeio pela Reserva de 
Marapendi. 

• Praia da Barra de Guaratiba 
A paisagem já foi cenário de muitos filmes de novelas. Artistas famosos costumam 
frequentá-la bastante, aproveitando-se da ótima hospitalidade dos habitantes. A praia 
Pedra de Guaratiba é grande produtora de pescado, além de hospedeira da Fundação Xuxa 
Meneghel. Ainda há a bela igreja Nossa Senhora do Desterro, uma das mais antigas da 

50 Fonte: http://www.praias.com.br/ Acesso: 14/04/2016 
                                                                     

http://www.praias.com.br/
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cidade, construída à beira-mar e tombada pelo IPHAN (instituto do Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional. 

• Praia da Macumba 
A Praia da Macumba fica entre a Praia do Recreio e a Prainha. É uma praia extensa e 
muito bonita, tem quiosques por toda orla e ciclovia. O pontal Tim Maia a separa da praia 
do Recreio. Em maré baixa, um estreito caminho na areia se forma da praia até o pontal, 
permitindo que se chegue nele. A subida até o alto leva cerca de uma hora. O visual lá de 
cima vale o esforço da subida!  

• Praia da Reserva 
A praia da Reserva está localizada entre a praia da Barra da Tijuca e a Praia do Recreio; 
tendo recebido este nome por ficar situada em uma Reserva Ecológica. Caracterizada 
principalmente pelas águas límpidas e por sua areia fofa, a praia também conta com 
quiosques em alguns pontos de sua orla. 

• Praia de Abricó 
Está localizada dentro do Parque Municipal de Grumari, numa área de proteção 
ambiental, na Zona Oeste da cidade, na Barra da Tijuca. Uma praia considerada bastante 
tranquila, tem 1.5 kms de extensão de muito verde, e montanhas para contrastar com o 
mar, e formar um cenário maravilhoso para relaxar. 

• Praia de Copacabana 
Localizada no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, a Praia de Copacabana 
é a mais famosa da cidade (talvez até do país, ou do mundo) e possui cerca de 4 km de 
extensão. Entre as marcas registradas, está o seu calçadão com ondas desenhadas em 
pedra portuguesa, projetado pelo paisagista Burle Max. 

• Praia de Grumari 
Com 2.5 kms de extensão fica na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, na Barra da 
Tijuca, próximo a praia do Abricó. Situa-se numa área com muitos morros, costões, 
verdes e vegetação de restinga, com bastante natureza preservada ao seu redor, por isso é 
uma região de Reserva Ambiental, para assegurar que as belezas locais e o ecossistema 
sejam preservados. 

• Praia de Ipanema 
A praia de Ipanema, localizada na Zona Sul do Rio de Janeiro, entre o Arpoador e o 
Jardim de Alah, é uma das praias mais famosas do país e uma das mais movimentadas da 
cidade. Com cerca de 2 km de extensão, algumas áreas da praia tem ondas e correntezas 
fortes, podendo ser usada para a prática de esportes. 

• Praia de Joatinga 
A Praia de Joatinga é, literalmente um lugar para relaxar. A praia de Joatinga ainda é uma 
praia selvagem, que dá a impressão de se estar em uma cidade típica do interior, sendo 
ótima para prática de alguns esportes náuticos como o surf, além de contar com diversas 
trilhas e estradas de terra para quem gosta de aventura.  

• Praia de São Conrado 
Chamada antigamente de Praia da Gávea, a praia de São Conrado fica localizada no bairro 
de São Conrado, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Hoje, o bairro de São Conrado se 
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caracteriza como sendo um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro, com diversos 
edifícios e mansões luxuosas cercando a praia. 

• Praia de Sepetiba 
Fica em Sepetiba, como o mesmo nome já diz, na Zona Oeste do Rio. Localizada no 
fundo da Baía de Sepetiba, a praia com 2 kms de extensão, não é própria para banho. Mas, 
de acordo com o que tudo indica, a situação vai melhorar. Já está em curso um processo 
de revitalização da Praia de Sepetiba. As principais metas são: a reconstrução da orla, 
retirar a vegetação que invadiu a praia e provocou línguas negras, o mangue, um dos 
principais ecossistemas do local será remanejado e claro, a faixa de areia também será 
despoluída. 

• Praia do Arpoador 
Uma das praias mais famosas da cidade do Rio de Janeiro, com cerca de 800 metros de 
extensão, localiza-se entre o Forte de Copacabana e a Rua Otaviano com a Avenida Vieira 
Souto. É o recanto dos surfistas, que estão sempre ativos com suas pranchas na mão, 
prontos para pegar as maiores e melhores ondas que a praia costuma oferecer.  

• Praia do Diabo 
A Praia do Diabo, apesar do nome é um verdadeiro paraíso do Rio de Janeiro, um 
ambiente maravilhoso para se admirar o nascer do sol. A Praia também é uma ótima opção 
para quem gosta de praticar esportes ao ar livre ou simplesmente ficar contemplando a 
natureza. A Praia do Diabo é um dos lugares mais procurados por moradores da cidade e 
turistas e todos os lugares. 

• Praia do Leblon 
A praia do Leblon está localizada no bairro de mesmo nome, na zona sul e é considerado 
um dos mais nobres da cidade do Rio de Janeiro. O bairro é famoso por abrigar 
restaurantes cariocas de renome, além de bares, quiosques e hotéis que garantem uma 
ótima infra-estrutura turística. 

• Praia do Leme 
A praia do Leme fica localizada à esquerda da Praia de Copacabana, no bairro do Leme, 
bairro da Zona Sul do Rio de Janeiro, e por muitas vezes a divisa entre essas duas praias 
passa desapercebida, fazendo com que a praia do Leme seja vista por muitos apenas como 
uma extensão da praia de Copacabana. 

• Praia do Pepê 
É a continuação da Praia da Barra da Tijuca, muito conhecida por seu um ótimo lugar 
para praticar esportes, e por ser frequentada por diversos artistas. Localiza-se perto dos 
centros comerciais e empresariais. 

• Praia do Pepino 
Encontra-se no bairro de São Conrado, no final da Avenida Niemeyer, perto da Pedra da 
Gávea. Suas areias brancas e finas fazem uma combinação perfeita com o mar de águas 
azuis e comprovam como o Rio é uma cidade maravilhosa, e atraí tantas pessoas para 
conhecer suas belezas.   

• Praia do Perigoso 
Muito famosa por suas trilhas, a Praia do Perigoso, com 2,5kms de extensão, fica em 
Barra de Guaratiba. Para ver os atrativos naturais do lugar, é preciso fazer uma boa 
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caminhada, que não é tão difícil, porém é cansativa, devido os altos e baixos da trilha, 
mas com tranquilidade é possível chegar ao local e desfrutar a paisagem. 

• Praia do Recreio dos Bandeirantes 
A Praia do Recreio dos Bandeirantes fica localizada no final da Avenida Sernambetiba, 
continuação da Barra da Tijuca, sendo uma praia bastante freqüentada, principalmente 
por surfistas. A praia do Recreio dos Bandeirantes é sede de muitos torneios 
internacionais de surf e bodyboard, além de também servir como palco para algumas 
gravações da TV Globo e da Rede Record. 

• Praia do Vidigal 
A Praia do Vidigal está localizado no bairro de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, 
e tem cerca de 500 metros de extensão total. Desde a década de 1940, esta praia tem como 
principais frequentadores os moradores da Favela do Vidigal. 

• Praia Vermelha 
A Praia Vermelha é um lugar de visual encantador, um paraíso singular dentro do Rio de 
Janeiro. Com um pouco mais de de 200 metros de extensão e uma área totalmente 
arborizada, a Praia Vermelha encanta não apenas pela beleza da praia em si, mas pela 
paisagem ao seu redor. 

• Prainha 
Como o próprio nome já diz, a Prainha é uma praia com pequenas dimensões, são apenas 
150 metros de uma estreita faixa de areia. Ela fica localizada na Zona Oeste do Rio, depois 
da Praia da Macumba, na APA de Grumari, entre os bairros de Grumari e do Recreio dos 
Bandeirantes. 

• Ilha de Paquetá 
O nome Paquetá significa muitas pacas na lingua indígena “nheengatu”. Esta era a língua 
falada pelos índios Tupis na Baía de Guanabara por ocasião da chegada dos portugueses 
ao Rio de Janeiro. Há referências da existência de pacas em grande quantidade na ilha de 
acordo com o relato dos navegadores da época, confirmando o acerto do nome. 
- História 
Paquetá foi ocupada pelos índios Tamoios até o final do século XV. O viajante francês 
André Thevet registrou a descoberta da ilha em dezembro de 1555. O Rei Henrique II da 
França reconheceu a ilha em 1556. Durante a invasão francesa os índios Tamoios, seus 
aliados, foram um foco de resistência em oposição aos colonizadores portugueses. 
Araribóia, líder dos índios Temininós, apoiava a facção portuguesa. Os portugueses 
acabaram por derrotar e expulsar os invasores franceses, ocasião em que os índios 
Tamoios foram derrotados e quase exterminados. Os portugueses dividiram então a ilha 
em duas sesmarias. Fernão Valdez ficou com a parte denominada Ponte e Inácio de 
Bulhões, outro português, ficou com a área denominada de Campo. Ainda hoje esta 
divisão continua existindo provocando rivalidades durante os eventos festivos na ilha, 
brincadeiras e blocos carnavalescos e mesmo em jogos de futebol. Paquetá durante os 
períodos colonial e imperial fornecia produtos de horticultura para a corte além de 
fornecer também madeira e pedras para construção. Sua população era formada por 
membros da nobreza, senhores de terra e escravos. Paquetá se tornou, já no final do século 
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XIX, uma atração turística com a publicação do livro “A Moreninha” que atraiu, desde 
então, visitantes para apreciar suas bucólicas atrações. 
- Localização 
Paquetá é um bairro da cidade do Rio de Janeiro. Fica localizada a cerca de 17 km da 
Praça Quinze. Sua área geográfica é de 1,47 km2, com um perímetro estimado em 8km. 
A longitude é de 43º06’33” W e latitude 22º45’30’’S determinadas no ponto geográfico 
do entroncamento da rua Príncipe Regente com Ladeira do Vicente. 
- Praias 
Paquetá possui pequenas e graciosas praias: 
Praia Grossa, Gaivotas, Imbuca, Moema e Iracema, Manoel Luis, José Bonifácio, 
Moreninha, São Roque, Pintor Castagneto (Coqueiros) Lameirão, Catimbau, do Buraco 
e do Castelo. 
 - Eventos 
Festa de São Roque 
Homenagem ao padroeiro da Ilha que acontece ao longo da semana ou no final de semana 
que ficar mais próximo ao 16 de agosto. Nesse dia se realiza a missa em celebração a São 
Roque. 
Festa de São Pedro 
Festa em homenagem ao padroeiro dos pescadores. Os pescadores mantém a tradição de 
uma procissão marítima no dia 29 de Junho. 
 - Atrativos e Monumentos 
1 – Preservação da Natureza 
Morar em Paquetá é viver em constante contato com a natureza. Deste contato veio o 
compromisso com a preservação do meio ambiente que levou ao tombamento de 10 
árvores em decreto de 1967. São elas: baobá ("Maria Gorda") da Praia dos Tamoios, 425; 
amendoeira da Praia dos Tamoios, esquina da Ladeira do Vicente, mangueira da Tomás 
Cerqueira, 73; mangueira da Padre Juvenal, 44; tamarineira da Praia José Bonifácio, 221; 
jaqueira da Comandante Guedes de Carvalho, 210; mangueira da Comandante Guedes de 
Carvalho, esquina com a Manoel de Macedo, mangueira da Frei Leopoldo, esquina com 
Manoel de Macedo; tamarineira da Praia das Gaivotas, 258. 
 2 – Cemitério de Paquetá 
Rua Manoel de Macedo, 135. Contém capela em pedra, construída pelo pintor Pedro 
Bruno. Havia duas obras do pintor nessa capela: “São Francisco falando aos pássaros” e 
“Cristo ao luar”. Há também o mausoléu em memória dos oficiais e marinheiros que 
combateram na Revolta da Armada, em 1912. 
3 – Cemitério dos Pássaros 
Anexo ao Cemitério de Paquetá. Pedro Bruno e Augusto Silva idealizaram este pequeno 
cemitério expressando na sua concepção o apreço e o respeito dos paquetaenses pelo seu 
meio ambiente e pelos pássaros de sua ilha. 
4 – Parque Darke de Mattos 
Praia José Bonifácio. Este local pertencia a sesmaria de Fernão Valdez sendo parte da 
fazenda original que ali existiu. A fazenda foi desmembrada em 1747. Mais tarde, neste 
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mesmo terreno, os jesuítas utilizaram o caulim do Morro de Santa Cruz para fazer 
porcelana. A essa atividade sucedeu-se, no final do século XIX, uma fábrica de tecidos e 
uma de beneficiamento de arroz. Depois o local foi vendido para o Sr. Bhoering de Mattos 
que era o proprietário do Café Globo e Chocolates Bhoering. O terreno foi ampliado e 
mais tarde doado pela filha do proprietário à Prefeitura. Este local se transformou no 
parque Darke de Mattos como área paisagística e de natureza preservada. 
5 – Colônia de Pescadores 
Praia José Bonifácio. Não existem mais pescadores na ilha que vivem exclusivamente de 
pesca. Mas a colônia teve muitos pescadores durante muito tempo vivendo da atividade 
pesqueira. Está desativada atualmente. 
6 – Casa de José Bonifácio 
Praia de José Bonifácio, 119. José Bonifácio de Andrade e Silva, estadista do Império, 
conhecido como o Patriarca da Independência foi tutor de D.Pedro II. Residiu por 
períodos em sua chácara em Paquetá. Foi destituído do cargo em 1833 pelo regente Diogo 
António Feijó. Abandonou então a vida política e passou seus derradeiros anos na Ilha de 
Paquetá. Morou apenas poucos meses em Nitéroi onde veio a falecer em 1838. Só são 
permitidas visitas externas à casa. 
 7 – Igreja do Senhor Bom Jesus do Monte 
Praia dos Tamoios, 45. Sua capela original é de 1763. Mais tarde, em 1810 se tornou 
matriz da Freguesia de Paquetá. Muitos casamentos ocorrem nessa bucólica igrejinha, 
inclusive com a noiva chegando de charrete. 
8 - Ponte da Saudade 
Praia José Bonifácio. Há um lenda relacionada a esta ponte. João Saudade, escravo 
africano da nação benguela, ia a ponte todas as tardes chorar de saudades de sua mulher 
e filhos deixados em sua terra. Conta a lenda que um dia ele sumiu em meio a um clarão 
e que voltou para sua querida família. 
 9 – Pedra dos Namorados 
A pedra fica ao lado da Ponte da Saudade. Há uma tradição que começou ainda no século 
XIX e que diz que se uma pessoa jogar algum objeto no alto da pedra e este não cair, terá 
um amor feliz para sempre. 
10 – Solar D’El Rey 
Rua Príncipe Regente, 55.Consta que D.João VI se hospedou nesta casa, vindo daí sua 
denominação. Pertenceu ao Brigadeiro Francisco Gonçalves da Fonseca, um comerciante 
de escravos. O prédio foi utilizado na década de 20 como escola. É um prédio tombado 
pelo Iphan desde 1937. Funciona no local, atualmente, a Biblioteca Popular de Paquetá. 
Aberta de terça-feira à sábado de 8:30 às 16:30 horas. 
11 - Canhão da Praia dos Tamoios 
Praia dos Tamoios, entre os nºs 341/349. O canhão tem um placa que diz “Daqui este 
canhão saudava a chegada de D.João VI”. O canhão foi encontrado próximo à Praça Bom 
Jesus. No entanto não está escrito na placa que local era esse de onde se saudava o 
Imperador. Vale, no entanto, como memória das visitas de D.João VI à ilha. 
12 – Pedra da Moreninha 
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Final da Praia da Moreninha. Esta pedra é um elemento importante na história de Joaquim 
Manuel de Macedo “A moreninha”, romance do século XIX, que tornou a Ilha de Paquetá 
conhecida em todo país. É o local onde a Moreninha esperava pela volta de seu namorado. 
Há também uma lenda indígena, do casal Aotin e Ahy, denominada “Lágrimas de Amor” 
que tem como tema a mesma pedra. 
13 – Capela de São Roque 
Praça de São Roque. Construída em 1698 sofreu alterações em períodos subsequentes. 
Está situada no Campo, o que deixava os moradores da Ponte em situação de desconforto 
em relação a localização da igreja. São Roque era o Santo Padroeiro dos proprietários da 
Fazenda São Roque passando a sê-lo também dos habitantes da ilha. Há um quadro de 
São Roque, feito por Pedro Bruno, com Paquetá ao fundo, sobre o altar, ali colocado em 
1928. Aberta para missa semanal de 9 às 10 horas. 
14 – Coreto Renato Antunes 
Praça de São Roque. É de construção recente, do início da década de 80. Foi idealizado 
para a realização de eventos musicais durante as Festas de São Roque. Renato Antunes 
foi sempre ligado a festejos populares tendo sido muito conhecido em Paquetá. Era 
funcionário da XXI Região Administrativa. 
  
15 – Sede da Fazenda São Roque 
Rua Padre Juvenal, 74. A sede da Fazenda São Roque é atualmente a sede das escolas 
municipais Pedro Bruno e Joaquim Manuel de Macedo e da escola estadual Augusto 
Ruschi. 
 16 – Poço de São Roque 
Entre a Capela de São Roque e a sede das escolas públicas. O poço foi aberto para servir 
a Fazenda de São Roque. Suas águas tinham a fama de ser milagrosas. Consta que D.João 
VI foi curado pelas águas do poço e se tornou devoto de São Roque depois de sua cura. 
Há a lenda que quem bebesse de sua água se apaixonaria por um habitante da ilha e por 
Paquetá. Atualmente o poço esta fechado. 
17 – Chácara dos Coqueiros 
Praia dos Coqueiros, perto da Ponte do Lameirão. Pertencia à fazenda de São Roque. 
Durante a revolta da Armada serviu como “Hospital de sangue” para os feridos no 
combate. Também funcionou como estabelecimento de ensino durante alguns anos, o 
Instituto Brasil. 
18 – Praça Pintor Pedro Bruno 
Na saída da estação das barcas. Foi projetada por Pedro Bruno e contém além da 
idealização do seu paisagismo, algumas de suas obras, como o bebedouro de pedra e os 
bancos e colunas para buganvílias.. Há também um busto em bronze de Pedro Bruno que 
é obra do escultor Paulo Mazzuchelli. 
19 – Preventório Rainha Dona Amélia 
Praia do Catimbau. O prédio foi uma chácara no início do século. Atualmente funciona 
como semi-internato para crianças carentes mantido pela Fundação Ataulfo de Paiva. Foi 
construído em estilo eclético. Visitação externa. 
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20 – Casa de Artes Paquetá 
O centro cultural da Ilha de Paquetá tem diversas funções: promoção de eventos culturais 
e artísticos, local para exposições, centro de memória da Ilha de Paquetá para consultas e 
pesquisas e centro de recepção turística para grupos de visitantes. 

• Ilha do Governador 
A Ilha do Governador é na verdade uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro. 
Somente nesta Ilha existem 14 bairros, entre eles o bairro do Galeão, onde está intalado 
o Aeroport Internacional do Rio de Janeiro. Embora a Ilha do Governador seja uma das 
que mais sofreu com impacto ambiental em função do aeroporto, por outro lado sob o 
ponto de vista ambiental é de extrema importância para o Rio de Janeiro, pois esta possui 
o maior viveiro de vegetação de mangues da Améria do Sul, o Manguezal de Jequiá, em 
Jequia, um bairro da Ilha. Um projeto tem sido desenvolvido junto à uma colônia de 
pescadores, criando mudas que serão usadas na recuperação e replantio das áreas de 
manguezais que foram arrasadas. Bairros: Bancários, Cacuia, Cocotá, Freguesia, Galeão, 
Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, Praia da Bandeira, 
Ribeira, Tauá, e Zumbi. 

• Ilha do Fundão 
A Ilha do Fundão ou Ilha da Cidade Universitária é onde está intalada a maior parte das 
faculdades da UFRJ ou Universidade Federal do Rio de Janeiro, além contar com um 
grande hospital universitário, e outras grandes intalações de institutos de pesquisas, entre 
eles um da Petrobrás. A Ilha do Fundão é na verdade um grande aterro que fez unir 
inúmeras pequenas ilhas, em área existiam manguezais, tornando-as uma ilha de grande 
extensão. 

• Jurubaíba 
Jurubaíba é um arquipélago à leste da Ilha do Governador, e seu nome Tupí remete ao 
fato do local ser de difícil navegação. 

• Itapacis 
Itapacis localizada entre Paquetá e o arquipélago de Tapuamas significa pedra lisa. 

• Ilha do Brocoió 
A Ilha do Brocoió significa sussurar, situa-se muito próxima de Paquetá mas bem menor, 
estando entre esta última e o arquipélago de Tapuamas. Na Ilha existe uma mansão em 
estilo Europeu, estilo este um tanto incongruente com o clima de verão do Rio de Janeiro. 
A mansão foi construida nas primeiras décadas do século 20, por um empresário e 
milionário que foi proprietário do Copacabana Palace entre outros grande 
empreendimentos. Nesta época a Ilha de Páqueta e região estava no auge de sua fama e 
procura como balneário de férias de famílias abastadas do Rio de Janeiro. Esta mansão 
foi posteriormente, na metade do século 20 comprada pelo Governo do Estado do Rio de 
Janeiro, para ser residência de verão do Governador. A ilha do Brocóio se mantem 
isolada, e possui densa vegetação em praticamente toda a sua extensão, embora se escute 
dizer que é mata de segunda geração, e não floresta nativa. A ilha não pode ser visitada, 
exceto por agendamento prévio. 

• Ilha do Sol 
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Ilha do Sol é parte das Ilhas Tapuamas. Ilha do Sol ficou conhecida em certa época, 
nacionalmente e até mesmo internacionalmente por ter sido residência da atriz Luz del 
Fuego. No local a atriz criou o primeiro club naturista do Brasil. Esta ilha pode ser vista 
da barca que leva passageiros do Rio à Paquetá. 

• Ilha das Cobras 
A Ilha das Cobras esta entre as ilhas importantes, mas que não são pontos turísiticos. Esta 
abriga inúmeras instalações da Marinha Brasileira e já foi um importante fortificação na 
defesa da cidade. Esta pode ser vista da barca que liga o Rio à Niteroi. 

• Ilha de Villegagnon 
A Ilha de Villegagnon, que hoje sedia a Escola Naval, muito próxima ao Aeroporto Santos 
Dumont e Marina da Glória, está muito diferente do que foi no passado quando então 
também abrigava forticações para a defesa da cidade em tempos passados. Também pode 
ser vista por quem sai em passeio de saveiro pela Marina da Glória ou por quem faz o 
percurso Rio-Niteroi. 
 
São Gonçalo 
Histórico do Município51 
A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios tamoios 
que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e franceses. São 
Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo colonizador Gonçalo Gonçalves. Seu 
desmembramento, iniciado no final do século XVI, foi efetuado pelos jesuítas, que 
instalaram uma fazenda na zona conhecida como Colubandê no começo do século XVII, 
às margens da atual rodovia RJ-104. Em 1646, foi alçada à categoria de paróquia, já que, 
segundo registros da época, a localidade-sede ocupava uma área de 52 km², com cerca de 
seis mil habitantes, sendo transformada em freguesia. Visando à facilidade de 
comunicação, a sede da sesmaria foi posteriormente transferida para as margens do rio 
Imboaçu, onde foi construída uma capela, monumento atualmente restaurado. O conjunto 
de marcos históricos remanescentes do século XVII inclui a fazenda Nossa Senhora da 
Boa Esperança, em Ipiíba, a propriedade do capitão Miguel Frias de Vasconcelos, no 
Engenho Pequeno, a capela de São João, o porto do Gradim e a Fazenda da Luz, em 
Itaóca; todas lembranças do passado colonial de São Gonçalo. No século XVIII, o 
progresso econômico atingiria proporções maiores e, ao lado das fazendas, não eram 
poucos os engenhos de açúcar e aguardente, da mesma forma que prosperavam as 
lavouras de mandioca, feijão, milho e arroz. O comércio desenvolvia-se na mesma 
proporção das atividades agrícolas, e as dezenas de barcos de transporte de gêneros e 
passageiros davam maior movimento ao litoral, em constante intercâmbio com outros 
portos das diversas freguesias e com os do Rio de Janeiro. Em 22 de setembro de 1890, o 
Distrito de São Gonçalo é emancipado politicamente e desmembrado de Niterói, através 
do decreto estadual nº 124. Em 1892, o decreto nº 1, de 8 de maio, suprime o município 
de São Gonçalo, reincorporando-o a Niterói pelo breve período de sete meses, sendo 
restaurado pelo decreto nº 34, de 7 de dezembro do mesmo ano. Em 1922, o decreto 1797 
concede-lhe novamente foros de cidade, revogada no em 1923, fazendo a cidade baixar à 

51 Fonte: http://www.saogoncalo.rj.gov.br/ Acesso: 15/04/2016 
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categoria de vila. Finalmente, em 1929, a Lei nº 2335, de 27 de dezembro, concede a 
categoria de cidade a todas as sedes do município. 
 
Atrativos Históricos e Culturais52 

• Fazenda de Itaitindiba 
A Fazenda de Itaitindiba originou-se da sesmaria doada a um padre jesuíta em 1687. No 
terreno encontra-se a Capela de São José, construída por escravos no fim do século XVII 
e reconhecida pelo Vaticano em 1780. Tanto a casa sede, datada do final do século XVII, 
quanto a capela passaram por diversas reformas de conservação. A fazenda pertence à 
família de Maria Cecília dos Santos de Magalhães desde o fim da década de 60. Foi 
comprada por seu pai, Alfredo Jorge Magalhães. Em escavações, foram encontradas 
máquinas do antigo Engenho de Farinha que havia no local e que hoje adornam a varanda 
da casa. O forno da farinha e o local onde se amassava a mandioca também ficam expostos 
na fazenda. Em tupi-guarani, Itaitindiba significa lugar de muitas pedras brancas. O local 
também é cenário de lendas e ditos locais. Diz-se que na época do tenentismo um homem 
cavou um buraco com 1,5 metro de altura, a cerca de 1 km da casa e ficou lá escondido 
para fugir de perseguições. Um dito da região é que quando a serra encontra-se coberta 
de nuvens e vai chover, vê-se "o véu de Dona Laura", antiga dona do local. Para visitar o 
local é preciso agendar com os proprietários pelo telefone. 

• Casa das Artes Villa Real 
A Casa das Artes Villa Real foi inaugurada em 1999 para abrigar exposições de artistas 
plásticos da região. Também é utilizada para a realização de shows intimistas e 
lançamentos de livros. Gerenciado pela Fundação de Artes de São Gonçalo, o local tem 
entrada gratuita. 

• Igreja Matriz São Gonçalo do Amarante 
Em 1579, Gonçalo Gonçalves recebeu a propriedade da sesmaria do Suassunhão, 
localizada entre o rio São Lourenço e a atual praia das Pedrinhas. Renomeou a terra para 
São Gonçalo e mandou construir uma capela em homenagem ao santo com seu nome e 
padroeiro de sua cidade natal, em Portugal. Alguns historiadores contam que a cidade de 
São Gonçalo teve seu marco original a partir da capela que deu lugar hoje à Igreja Matriz 
de São Gonçalo de Amarante. Outros contam que a primeira capela foi construída em 
Guaxindiba e que, depois de demolida, foi transferida para o local atual. O certo é que a 
capela foi elevada à categoria de paróquia em 1643 e o primeiro pároco tomou posse em 
1647. Originalmente, a fachada da igreja possuía estilo barroco. Com as sucessivas 
reformas, hoje a igreja exibe estilo neo-clássico. Na década de 1970, as paredes e os pisos 
de madeira, atacados por cupins, foram substituídos por concreto, ferro e azulejos. Em 
2012, na Semana Santa, foram inauguradas as placas da Via Sacra, que saem do pátio da 
igreja até o cruzeiro fincado no morro próximo. 

• Teatro Carequinha 
O Teatro George Savalla Gomes, também conhecido como Teatro Carequinha, foi 
inaugurado em 2007 e conta com 220 lugares. Considerado o teatro municipal de São 
Gonçalo, é utilizado para apresentações a preços populares. Anexo ao Colégio Estadual 

52 Fonte: http://mapadecultura.rj.gov.br/cidade/sao-goncalo Acesso: 15/04/2016 
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Hernani Faria, no bairro de Neves, foi adaptado do antigo auditório da escola. Para utilizar 
o espaço é preciso agendar com a prefeitura. 

• Observatório do Hip Hop 
O Observatório do Hip Hop surgiu a partir de uma ramificação do Grupo Cultural Clam 
? Consciência, Liberdade, Atitude e Movimento fundado em 2001 pelos rappers Dinho 
K2 e Dudu de Morro Agudo, o b-boy Bolinho e o DJ Wilson Neném, como parte do 
Movimento Enraizados. Em 2003, com a dissolução do grupo original, K2 começou a dar 
oficinas e palestras sobre hip hop. Com o apoio da psicóloga Roberta Maria Frederico, 
criou o Observatório em 2004, de forma a valorizar a cultura hip hop e compreender a 
importância dela para os jovens de periferia. O Observatório oferece aulas de break, 
grafite, Rap e DJ - os quatro elementos da cultura hip hop -, além de oficinas de 
informática e de edição de áudio, gráfico e vídeo em software livre para crianças, jovens 
e adultos da comunidade de Monjolos, no 3° distrito de São Gonçalo, onde K2 foi criado. 
O espaço tornou-se Ponto de Cultura do estado em 2008 e é sede do evento São Gonçalo 
in Rap, realizado pelo Clam em setembro de 2012 com apoio da Funarte. 

• GRES Porto da Pedra 
A Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra se originou do bloco de arrastão formado 
por moradores do bairro em 1975 e só se tornou escola de samba em 1981. As cores 
vermelho e branco são herança do antigo Porto da Pedra Futebol Clube. O símbolo oficial 
da escola, o Tigre, foi criado no início dos anos 90 por um dos patronos da escola, Jorge 
Luiz Guinâncio. Em 1981, estreou no grupo B da cidade e ficou em segundo lugar. No 
ano seguinte, desfilou no grupo A e teve sua primeira vitória. A primeira quadra de 
ensaios foi construída em 1993, ano em que a escola foi convidada a desfilar no Grupo 
de Acesso do Rio de Janeiro. Em 1995, a escola foi campeã do Grupo 1 e, no ano seguinte, 
fez seu primeiro desfile no Grupo Especial. A escola possui um Centro Cultural, que fica 
na antiga quadra de ensaio (Rua Travessa João Silva, 84, Porto da Pedra), e uma quadra 
com capacidade para seis mil pessoas (Rua Lúcio Tomé Feteira, 290, Vila Lage). Muito 
presente na comunidade, arrasta anualmente cerca de 3.500 componentes na Avenida. A 
feijoada da Família Tigre acontece todo segundo sábado do mês na quadra e reúne cerca 
de 5 mil pessoas. 

• Ruínas Fazenda do Engenho Novo do Retiro 
As ruínas da Fazenda do Engenho Novo foram tombadas pelo Instituto Estadual do 
Patrimônio Artístico e Cultural (INEPAC) em 1998, como forma de preservar parte da 
construção da casa-grande da fazenda, no estilo de casa rural dos séculos XVII e XVIII. 
Por volta de 1830, o conjunto arquitetônico em estilo neo-clássico foi comprado pelo 
antigo Barão de São Gonçalo, Belarmino Ricardo de Siqueira. O lugar recebeu a visita da 
família imperial em 1870. Atualmente possui apenas os alicerces. 

• Praça Estephânia de Carvalho (Praça do Zé Garoto) 
A Praça Estephânia de Carvalho é popularmente conhecida como Praça do Zé Garoto e 
fica no bairro Zé Garoto, centro de São Gonçalo. A praça possui brinquedos para criança, 
um espaço para apresentações teatrais em homenagem ao palhaço Carequinha, um 
chafariz com iluminação noturna e os bustos da professora Estephânia de Carvalho, do 
médico Luiz Palmier e o Monumento a Joaquim de Almeida Lavoura, ex-prefeito de São 



472 
 

Gonçalo. O bairro e a praça são chamados de Zé Garoto por causa do português José 
Alves de Azevedo, filho de imigrantes que chegou a São Gonçalo aos 10 anos e ficou 
conhecido por esse apelido. Ele tornou-se comerciante, dono de um armazém, uma fábrica 
de groselha e um alambique. Era proprietário da área onde se localiza hoje a Escola 
Estadual Nilo Peçanha e a própria Praça do Zé Garoto. 

• Sociedade de Artes e Letras de São Gonçalo - SAL 
A Sociedade de Artes e Letras de São Gonçalo - SAL é uma associação de artistas e 
literatos gonçalenses. Fundada em 2004, conta hoje com 25 associados. O objetivo da 
associação é trabalhar para manter ativa a cultura em São Gonçalo, respeitando a 
diversidade das manifestações gonçalenses. Assim, promove vernissages, noites de 
autógrafos, exposições, festivais, entre outras atividades variadas durante todo o ano. As 
reuniões do grupo são mensais e abertas ao público. Uma de suas atividades anuais é o 
Festival Internacional de Animação de São Gonçalo, o Anima-São, produzido pelo 
Estúdio Alexandre Martins, do presidente da SAL. O festival, que teve sua segunda 
edição em maio de 2012, reúne convidados de todo o Brasil e também de outros países e 
exibe filmes inéditos ou premiados em outras mostras. Durante os três dias de festival são 
oferecidas oficinas de animação com monitores, além de encontros, debates, mostras 
competitivas e exibições gratuitas de filmes em locais públicos da cidade, com o objetivo 
de proporcionar o contato democrático com o cinema de animação. 

• Lona Cultural Lídia Maria da Silva 
A Lona Cultural Lídia Maria da Silva foi criada em 2003, no bairro de Jardim Catarina, 
e conta com espaço para cerca de 150 pessoas sentadas na arquibancada e 300 em pé sob 
o espaço da lona. Com um grande palco e iluminação cênica, o espaço já recebeu shows 
e eventos culturais diversos. O local conta com oficinas gratuitas de teatro, balé, dança de 
salão, lambaerobica e capoeira. 

• Centro de Memória do Imigrante 
O Centro de Memória fica na Base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, que ocupa o 
espaço da primeira hospedaria de imigrantes do Brasil. O espaço recebe grupos e escolas 
interessados em conhecer a história dos mais de 300 mil estrangeiros que estiveram no 
local entre os anos de 1877 e 1966. A visita inclui algumas instalações da base, o antigo 
cais, a antiga estação de tratamento e o quarto de presos, onde ainda se pode ver as 
pinturas deixadas por eles. No pátio, fotos explicam a história do local e são exibidos 
alguns equipamentos da Marinha, como o carro anfíbio. Para visita, é necessário o 
agendamento prévio, com pedido realizado por ofício na própria base dos fuzileiros. 

• Biblioteca Comunitária Padaria Cultural Vovô Thodinho 
A Biblioteca Comunitária Padaria Cultural Vovô Thodinho foi aberta no fim de 2011 com 
objetivo de levar um espaço cultural livre, aberto e sem custo para o bairro do Largo da 
Ideia, próximo da divisa com Itaboraí, que fica longe do centro cultural da cidade. Abrir 
o espaço tornou-se um projeto da família Campos, encabeçado por Cleise Campos, que 
queria dar um uso social à antiga padaria do avô, fechada na época. O espaço foi todo 
reformado para abrigar o acervo de cerca de 500 livros com obras infantis, infanto-
juvenis, literatura, poesia e história em quadrinho, conseguidos através de doações. As 
prateleiras são feitas de caixa de laranjas e o espaço possui também geladeira e fogão, 
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tudo doado por parentes e amigos. Seu Thodinho foi um grande estimulador da cultura 
local, contando casos da região. Sempre mantinha jornais velhos na padaria: quando 
perguntavam o motivo, dizia que era "melhor ter notícia velha para ler do que não ter 
nenhuma". A biblioteca promove contação de história, projeções de filmes e conversas 
com moradores antigos do bairro, resgatando a memória local. 

• Igreja de Nossa Senhora da Luz 
A Igreja de Nossa Senhora da Luz foi construída em 1647 pelo capitão Francisco Dias da 
Luz como forma de agradecimento por ter sobrevivido a um naufrágio próximo à região. 
Considerada uma das mais antigas do país, a capela fazia parte da antiga Fazenda da Luz, 
que hoje encontra-se em ruínas. Com fachada em estilo barroco, a capela ainda tem as 
imagens originais de Santana, São Gonçalo do Amarante e de Cristo Crucificado, essa 
com um metro de altura. Incorporada ao município em 1985, passou por obras de 
restauração no ano de 2001. A sala de sacristia tem piso original em pedra e as telhas 
coloniais são do tempo de fundação. Só a porta da igreja tem cerca de 362 anos. Uma 
curiosidade local é que a escritora inglesa Maria Graham desenhou uma tela da capela e 
da fazenda que se encontra no Museu Britânico, em Londres. 

• Biblioteca Pública Municipal de São Gonçalo 
A Biblioteca Pública Municipal de São Gonçalo possui um acervo de cerca de 20 mil 
livros, dentre os quais encontram-se obras de literatura infantil e infanto-juvenil; clássicos 
da literatura brasileira, norte-americana, espanhola e francesa e livros didáticos de 
história, português, matemática e ciências para Ensino Fundamental e Médio. Inaugurada 
em 1942, foi transferida para o prédio do Centro Cultural Joaquim Lavoura em 1988. 
Realiza contação de histórias e palestras sobre assuntos relacionados a juventude para 
escolas conveniadas da região. Possui 10 computadores com acesso a internet e uma 
salinha de crianças com brinquedos, puffs e mesas redondas. 

• Biblioteca Comunitária Visconde de Sabugosa 
A Biblioteca Comunitária Visconde de Sabugosa foi fundada em 2004 pelo pedreiro 
Carlos Luiz Leite, de 55 anos, conhecido na região como Carlinhos da Bicicleta, porque 
já viajou pedalando por Minas Gerais, São Paulo, Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Ele e 
a mulher, Maria da Penha Oliveira, que já morreu, montaram a biblioteca dentro da 
própria casa com o objetivo de levar um pouco de cultura para o bairro de Jardim Catarina. 
O acervo tem 18 mil livros recebido por doações, que incluem literatura nacional e 
internacional, livros de Direito, Medicina, Arquitetura e revistas de História. A própria 
biblioteca, por falta de espaço, já doou parte de seu acervo para salas de leitura da região. 
Oferece cursos gratuitos de inglês, matemática, física, química e informática às quarta-
feiras e aulas de reforço aos sábados. 

• Relógio de Sol 
Inaugurado pelo escritor Décio Machado em comemoração ao centenário de fundação da 
cidade de São Gonçalo, em 1990, o Relógio de Sol vertical, em Parada 40, é o único do 
mundo a possuir duas faces. O realizador diz ter se inspirado em uma criação chinesa, 
exposta há cinco mil anos, para a construção do monumento. 

• Praça dos Ex-combatentes 
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A Praça dos Ex-combatentes foi fundada em 1970 e exibe objetos utilizados na Segunda 
Guerra Mundial, como uma rampa de lançamento de bombas, uma bomba de 
profundidade, uma âncora de navio da Marinha, um canhão de artilharia, um tanque de 
guerra e um monumento às Forças Armadas. A praça é considerada um museu a céu 
acerto e encontra-se próxima a associação dos ex-combatentes de São Gonçalo. É lá que 
acontecem as Batalhas de Rap. 

• Fazenda Colubandê 
A casa e sua capela construídas no séc. XVII são poucos e bons remanescentes da 
arquitetura rural da antiga Província do Rio de Janeiro. A fazenda foi criada por volta de 
1600, senda em 23 de março de 1940, tombada pelo Instituto do Patrimônico Histórico e 
Artístico Nacional (IPHAN). A capela Nossa Senhora de Sant'ana em estilo clássico e 
azulejos centenários que foram trazidos de Portugal. A Casa Grande com algumas trilhas, 
atualmente é sede do Btalhão Florestal e Meio Ambiente da Polícia Militar. 
 
Atrativos Naturais 

• Maciço de Itaúna 
Com 282 metros de altitude, propiciando uma vista deslumbrante da região, de onde é 
possível avistar a cidade de São Gonçalo, a Baía de Guanabara, o Manguezal da Área de 
Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, a Serra dos Órgãos e a cidade do Rio de 
Janeiro. O maciço é um dos dois vulcões presentes no Estado do Rio de Janeiro (o outro 
fica localizado em Nova Iguaçú, na Serra da Madureira), com mais de 65 milhões de anos. 
Apresenta-se como local ideal à prática de esportes e, turismo de aventura, tais como vôo 
livre, evidenciando o parapente, com ventos térmicos e condições de decolagem com 
360º. É, de acordo com praticantes da modalidade, a melhor térmica do Estado do Rio de 
Janeiro. 

• Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim 
A APA de Guapi-Mirim foi criada pelo Decreto 90.225 de 25 de setembro de 1984, 
resultado de um movimento ambientalista da sociedade civil organizada e da comunidade 
científica. Tem como principal objetivo proteger os remanescentes de manguezais 
situados no recôncavo da Baía de Guanabara e assegurar a permanência e sobrevivência 
de populações humanas que mantêm uma relação estreita com o ambiente, vivendo dos 
seus recursos naturais e mantendo ainda características tradicionais no convívio com a 
natureza. Abrange parte dos municípios de Magé, Guapimirim, Itaboraí e São Gonçalo. 

• APA do Engenho Pequeno 
A Área de Proteção Ambiental (APA) Municipal do Engenho Pequeno é um dos poucos 
locais na cidade com resquícios de floresta secundária e terciária, com aproximadamente 
140 hectares de Mata Atlântica, englobando os bairros do Engenho Pequeno, Zumbi, 
Tenente Jardim, Morro do Castro, Novo México e Tribobó. A antiga fazenda Engenho 
Pequeno foi desapropriada em 1978 para implantação de um novo aterro sanitário, que 
receberia resíduos dos Municípios de Niterói e São Gonçalo. A população se manifestou 
contra e a APA foi criada através do Decreto Municipal nº 054 / 91, em 19 de julho de 
1991. 

• Piscinão de São Gonçalo 
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O Piscinão de São Gonçalo ou Parque Ecológico da Praia das Pedrinhas é uma área de 
lazer que consiste em uma praia artificial associada a uma piscina pública de água salgada, 
instalada no bairro de Boa Vista. 

• Manguezais 
Os manguezais de São Gonçalo podem ser encontrados em toda a extensão da Ilha de 
Itaoca e fazem parte da Unidade de Conservação da APA de Guapimirim. Em grande 
risco de desaparecimento, devido ao crescimento populacional da região e à proximidade 
do antigo aterro sanitário, é protegido pelo IBAMA e a ICMBio desde 1984. Zona de 
transição entre as águas salgadas e os lençóis freáticos, os mangues são importantes para 
manter o equilíbrio do ecossistema da Baía de Guanabara. Para conhecer o local é 
necessária a autorização da APA de Guapimirim. 

• Ilhas de São Gonçalo 
A cidade de São Gonçalo possui oito ilhas. Entre elas, as mais conhecidas são a Ilha das 
Flores, em Neves, onde ficava a antiga hospedaria de imigrantes e se encontra atualmente 
o Comando dos Fuzileiros Navais da Marinha, e a Ilha de Itaoca, no bairro de mesmo 
nome, onde ainda há Mata Atlântica original, manguezais e as praias da Luz, Focinho de 
Porco, da Beira, Caieira, São Gabriel e Boioia. Fazem parte do município também as ilhas 
do Engenho, Ananás e do Carvalho, no distrito de Neves, que também integram o 
complexo da Marinha; as ilhas Tavares e Pontal, no Gradim; e a Ilha de Itaoquinha, a 
2km de Itaoca, de uso particular. Todas ficam na Baía de Guanabara. 

• Praia da Luz 
Localizada na Ilha de Itaoca, a praia da Luz é a maior do município, com 1,1 km de 
extensão. Lá ficam as ruínas da antiga Fazenda da Luz e a histórica Capela da Luz, onde 
é comemorada anualmente, todo dia 29 de janeiro, a festa de Nossa Senhora da Luz. O 
evento tem missa em homenagem à santa e atividades de lazer, como bandas de música, 
no pátio da capela. 

• Praia das Pedrinhas 
A Praia das Pedrinhas fica às margens da Baía de Guanabara e oferece uma das vistas 
mais belas do município. A praia possui uma colônia de pescadores bem organizada, com 
cerca de 300 barcos de pesca, que anualmente realizam a Procissão Marítima de São 
Pedro anualmente. Próximo ao dia 29 de junho, há missa e desfile de barcos com a 
imagem de São Pedro. Na praia também é realizada a Festa de Iemanjá, todo dia 2 de 
fevereiro, quando as oferendas em homenagem à Rainha do Mar são levadas em 
barquinhos. Também é possível alugar barcos para a realização de passeios. 

• Cavernas de Santa Izabel 
As cavernas de Santa Izabel são um conjunto de 22 minas com aproximadamente 10 mil 
metros quadrados de extensão, que foram desativadas após terem sido inundadas pela 
água de um lençol freático. A prática de mergulho no local não é aconselhável. É possível 
chegar a pé, com uma caminhada de 50 minutos via centro de Santa Izabel. As cavernas 
ficam dentro do terreno da Fazenda Santa Edwiges, mas são abertas ao público. É preciso 
ir acompanhado de alguém que conheça o caminho, pois a trilha é de mata fechada e há 
cobras. O Grupo Granito já realizou descidas de rapel no local. 

• Alto do Guaiá (Pedra do Guaiá)   
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Na Serra de Itaitindiba fica o ponto mais alto do município de São Gonçalo, o Alto do 
Gaia, com 538 metros de altitude. Para se chegar ao local, é preciso fazer uma caminhada 
de 2h30 ou utilizar veículos com tração nas quatro rodas. Fica dentro da fazenda Santa 
Edwiges, mas está aberto a visitação pública. 
 
CLUBES DE PESCA ESPORTIVA 
 

No que se refere aos Clubes de Pesca Esportiva situados na Baía de Guanabara., 
a partir de pesquisa junto a Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos 
(CBPDS) obteve-se a informação de que  os únicos clubes de pesca filiados à CBPDS e 
que, portanto, têm alvará para a prática de atividade desportiva de pesca e mergulho 
atuando na Baía de Guanabara são: 

 
- Clube Barracuda de Desportos - é o maior clube de pesca do RJ quiçá do Brasil, com 
mais de 900 pescadores filiados. 
- Clube de Pesca Os Tubarões 
- Veneno Clube de Pesca (agundo o Sr.Eduardo, apesar desse clube estar localizado em 
Maricá, atua na Baía de Guanabara) 
- Iate Clube de Ramos 
- Iate Clube Jardim Guanabara 
 
No site da CBPDS também estão listados como Clubes de Pesca com alvará para a prática 
desportiva no Estado do Rio de Janeiro: (http://www.cbpds.org.br/site/pesca-e-
lancamento/clubes-de-pesca.html#RJ) 
- Iate Clube Itacuruçá 
- Clube da Aeronáutica 
 
 Destaca-se ainda a presença de inúmeras associações recreativas que promovem 
atividades de pesca e de outros clubes identificados através de pesquisa na internet:  
 
- Clube de Pesca Albatroz _ Endereço: Rua Aurelio Figueiredo, 40, sl 210 , Campo 
Grande, Duque de Caxias, RJ, CEP: 23052-000) 
- Bola Branca Clube de Pesca _ Endereço: TV Nossa Senhora do Carmo, 18, Santa Rosa, 
Niterói, RJ,  CEP: 24240-220 
- Clube de Pesca com Caiaque do Rio de Janeiro_ sem informação de endereço 
- Clube de Pesca Arco Iris _ Endereço: Rua Salvatori, 99, Centro, São Gonçalo, RJ. CEP 
24421-005 
- Marlin Clube de Pesca _ Endereço: Rua Artur Martins, 481, Mutua, São Gonçalo, RJ. 
CEP 24460-350 
-  Iate Clube de Icaraí _ Praia de Icaraí 
  

http://www.cbpds.org.br/site/pesca-e-lancamento/clubes-de-pesca.html%23RJ
http://www.cbpds.org.br/site/pesca-e-lancamento/clubes-de-pesca.html%23RJ
http://riodejaneiro.entrei.net/busca/busca_por_cep.php?cep=24240-220
http://www.jfmg.com.br/rj/sao-goncalo/cep/24421-005
http://riodejaneiro.entrei.net/busca/busca_por_cep.php?cep=24460-350
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ANEXO 10: SOBRE POPULAÇÕES TRADICIONAIS NA BAÍA DE 

GUANABARA  
 
 

As informações aqui apresentadas decorrem de pesquisa em fonte de dados 
secundários, notadamente os registros presentes em estudos bibliográficos.  

 
A presença de populações tradicionais no território se configura como fator de 

preservação e reprodução da cultura seja pelo componente étnico como as comunidades 
quilombolas, seja pela capacidade de produção coletiva e solidária de grupos associados 
à agricultura familiar, pescadores artesanais, caiçaras, ribeirinhos e outros, uma vez que 
à todos esses grupos sociais é conferida a condição de tradicionalidade. A herança cultural 
das populações tradicionais  é determinante para as políticas de reconhecimento de uma 
sociedade plural ancorada na diversidade dos modos de vida e na expressão cultural a eles 
referente.  
 

Segundo o Decreto Lei nº 6040, “Povos e Comunidades Tradicionais são grupos 
culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas 
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 
condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e econômica, 
utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e transmitidos pela tradição” 
(Inciso I, do art.3.º). 

 
É importante destacar que esses grupos têm como centralidade a questão do acesso 

ao território, uma vez que desse acesso depende a manutenção da memória e das práticas 
sociais dos sistemas de classificação e de manejo de recursos, dos sistemas produtivos e 
dos modos tradicionais de distribuição e consumo da produção. Além disso, o território é 
portador também da dimensão simbólica dos grupos, pois nele estão impressos os 
acontecimentos ou fatos históricos que mantêm viva a memória do grupo; nele estão 
enterrados os ancestrais e nele se encontram os sítios sagrados; ou seja, o território faz 
parte da cosmologia do grupo, referendando seu modo de vida e sua visão de homem e 
de mundo. Nessa perspectiva o território é duplamente compreendido e vivenciado: a 
partir dos sistemas de conhecimento, sendo portador também de uma dimensão lógica e 
cognitiva e como garantia da produção, indispensável à sobrevivência.  No caso da Baía 
de Guanabara e com referencia aos pescadores artesanais ali historicamente presentes 
esse “território” confunde-se com o “ território” da pesca, uma demarcação que tem o 
espelho d´água como referência.  
 

Além disso, considerando as características urbano industriais da baía é importante 
chamar a atenção para o fato de que as populações tradicionais são dinâmicas e também 
experimentam mudanças, dada sua sintonia com as mudanças que ocorrem na região em 
que se localizam. É importante considerar que essas mudanças não descaracterizam o 
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tradicional, pois os principais valores que fazem a essência da tradição desses grupos 
estão preservados, mesmo que sob pressão de vários tipos (especialmente a pressão sobre 
o território e os recursos nele disponíveis).  Assim, se pode sugerir que esses grupos, cuja 
“tradicionalidade” vivem sob pressão, mediante a “modernização” que ocupa os espaços 
do entorno onde vivem, frequentemente experimentam os danos decorrentes desse 
processo no cotidiano das atividades que garantem o seu sustento, é o caso, por exemplo, 
da pesca e demais atividades extrativistas que dependem dos recursos disponíveis.  

 
1) Antecedentes históricos  

A Baía de Guanabara  foi descoberta em 1502 e visitada posteriormente por 
diversos navegadores. Desde o século XVII (1600) a Baía  faz parte da nossa história e 
tradição desde o Brasil Colônia, quando a ocupação ainda estava limitada  a faixa  
litorânea de terra do Nordeste até São Paulo, povoada de engenhos de açúcar. A partir 
dessa região foram abertas as portas  porta de acesso oficial ao interior da colônia, o 
Caminho Novo, levando a administração pública, funcionários e a presença do estado 
português na comunidade, garantindo a ordem e o controle social necessário para a 
consolidação da unidade colonial.  A partir do fundo da Baía da Guanabara transitava  
toda a riqueza que o ouro “oficial” proporcionava. Como registro dessa época, muitos 
vestígios históricos arquitetônicos e econômicos ficaram na região (vide referencias no 
item sobre Turismo.  
 

Pelas  margens planas  da Baía da Guanabara (Niterói)  tiveram início as  invasões 
francesas, de Villegaignon, e Mem de Sá, para combatê-lo, escolheu, estrategicamente o 
outro lado, ao pé do Pão de Açúcar, e ali fundou a cidade do Rio de Janeiro  em 1565. 
 

Após a derrota dos franceses, Mem de Sá permaneceu  na margem ocidental entre 
as montanhas, que permitia um abrigo mais eficaz dos corsários. Mais tarde,   transferiu 
a cidade para o Morro do Castelo, no local onde hoje está a Santa Casa de Misericórdia, 
e o processo de ocupação do território foi se intensificando.  E o  Governo Colonial doou 
cerca de 600 sesmarias para colonizar as terras em torno da Baía de Guanabara, 
principalmente no fundo da baía, para proteger e abastecer a cidade do Rio de Janeiro 
recém-criada. Essas sesmarias eram alcançadas pelos “caminhos d'água” que eram os rios 
de penetração, como o Sarapuí, o Iguaçu, o Inhomirim, o Suruí, o Iriri, o Magé e outros 
menores. 
 

Nesse contexto a presença do pescador tradicional pode ser compreendida como 
uma subcultura “crioula e cabocla”, decorrente da miscigenação dos elementos indígena, 
negro e branco. Historicamente os caiçaras apresentaram uma forma de vida basea da na 
agricultura itinerante, na pesca artesanal, no extrativismo vegetal e no artesanato.  
 

Essa cultura desenvolveu suas atividades de pesca artesanal e coleta de mariscos 
e suas comunidades se formaram nos interstícios dos grandes ciclos econômicos do 
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período colonial, fortalecendo-se quando essas atividades voltadas para a exportação, 
entraram em declínio. A decadência destas, principalmente as agrícolas, incentivou as 
atividades de pesca e coleta em ambientes aquáticos, sobretudo os de água salobra como 
estuários e lagunas.  
 

Durante o ciclo econômico do açúcar (1560-1750) e depois do ciclo do ouro 
(1690-1800) e do café (1800-1930), as cidades que tinham portos de rio eram conhecidas 
como “vilas de comércio” e se tornaram florescentes e receberam grandes contingentes 
de imigrantes portugueses, árabes, turcos e nordestinos. Foi esse o caso de Iguaçu, Pilar, 
Estrela, Porto das Caixas e Jacutinga. E ocorreu uma grande concorrência comercial entre 
elas. Com a abertura de caminhos e trilhas mais transitáveis e com a ferrovia do Barão de 
Mauá, em 1854, quase todas foram perdendo o vigor econômico e empobrecendo, sem 
condições de concorrer com as fazendas do interior que colocavam seus produtos 
diretamente no Porto da Estrela e, após 1854, no cais ferroviário de Guia de Pacobaíba. 
O Porto da Estrela, por exemplo, próximo à praia de Mauá, chegou a ser o mais 
movimentado do Brasil no final dos anos 1700. Com a ferrovia, os “caminhos d'água” 
ficaram descuidados, assoreados, entupindo-se e gerando um aumento de pântanos sem 
escoamento que se alastraram por imensas superfícies. Com eles vieram a malária e a 
cólera-morbo de 1855, que assolaram a zona rural, provocando o êxodo das ”vilas de 
comércio” e a extinção de muitas delas. As que sobreviveram ganharam força depois da 
década de 1930, com o saneamento da Baixada Fluminense. 
 

A abundância de rios na região  propiciou a tradição pesqueira. E ao longo da 
história, os pescadores tiveram papel preponderante no abastecimento das cidades, sendo 
que o ofício definiu um perfil de urbanização originário de pescadores, instalados no 
litoral e às margens de rios. No período colonial o pescado, do qual era extraído o dízimo 
a título de imposto, era a base alimentar das comunidades litorâneas, aparecendo, ainda, 
nos latifúndios canavieiros. Considerada uma atividade menos qualificada, a pesca era 
realizada pelos indígenas e pelos escravos. No estado do Rio de Janeiro, a pesca 
concentrou-se em lagoas litorâneas e nos fundos das enseadas. Os índios destacavam-se 
por produzir seus instrumentos de trabalho e locomoção, como as canoas e linhas, dentre 
outros. Outros povos, principalmente portugueses e espanhóis, contribuírampara a 
história e tradição da pesca,   A Baía de Guanabara distinguiu-se como região propicia 
para a atividade pesqueira, seguindo com essa tradição e vocação até a 
contemporaneidade, apesar da intensa modificação desse cenário devido à atividade 
industrial e intensa urbanização, segundo estudo de FAERJ & SEBRAE/RJ, 2009. Além 
da sua tradição, a “piscosidade” da baía e a proximidade com a cidade do Rio de Janeiro 
contribuíram para o desenvolvimento da pesca no entorno, onde se formaram diversos 
núcleos pesqueiros.  
 

É interessante notar que parte das comunidades pequeiras da Baía de Guanabara 
com o passar do tempo foram situando-se em áreas marcadamente urbanas e ali 
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permanecem._ Ponta do Caju,   Praça XV de Novembro _ outras por algum tempo 
mantiveram-se em áreas mais isoladas, porém com o processo de intensa urbanização 
entorno da baía, hoje integram áreas urbanas _  Ilha do Governador,Jurujuba, Maria Angu, 
Inhaúma e São Gonçalo. 
 

Historicamente foram os portugueses que, na cidade do Rio de Janeiro ocuparam 
a região da Praça XV e Jurujuba, quem deslacharam com  a pesca em mar aberto no 
Brasil, com grandes embarcações motorizadas. A comunidade da Ponta do Caju, por 
exemplo, localizada em área central da capital, logo se destacou no aperfeiçoamento e 
difusão das técnicas de captura.  
 

Na passagem do século XIX para o XX, a Marinha do Brasil utilizou o 
conhecimento dos pescadores para definir suas ações estratégicas e, posteriormente, seus 
meios de produção e força de trabalho serviram aos interesses mercantis, voltados para 
pesca industrial e aquicultura. Nesse contexto, os papéis do Estado e dos interesses 
econômicos sobre a atividade pesqueira definiram ações paternalistas, por meio da 
“tutela” institucional e política, com a promessa de modernização produtiva e em prol dos 
interesses nacionais. Na esteira desse processo, as Colônias de pescadores, outra tradição 
ligada à intervenção estatal, serviram como ponto de apoio da ação administrativa 
governamental, visando o projeto de modernização da nação (RAMALHO, 2014). 
 

Para entender a atual situação dos pescadores em geral e, em especial na Baía de 
Guanabara, é importante considerar o acentuado processo de industrialização e 
urbanização, somado a chegada de novos empreendimentos e projetos urbanos, que 
provocaram impactos sobre a pesca, tais como a poluição das águas, especulação 
imobiliária em áreas antes ocupadas por comunidades de pescadores, sobrepesca e 
redução das áreas utilizáveis para o ofício. 
 

A intensa disputa pelos espaços úteis da baía aos interesses econômicos ao longo 
do tempo criaram empecilhos para a fixação territorial dos trabalhadores e a manutenção 
e valorização de seus laços identitários, isso, no caso dos pescadores tem sido crucial para 
a preservação de sua tradicionalidade. Segundo Ferreira (2010), a precariedade das 
habitações e da infraestrutura de trabalho são, também, alguns dos fatores que contribuem 
para a discriminação do ofício do pescador propiciando a desvalorização de suas tradições 
e identidades. Não há, portanto, exercício da alteridade, mas apenas o jogo de interesses 
econômicos disputando o território que, para os pescadores, representa “mais do que uma 
paisagem e do que um local de trabalho, possui um significado, pois é dotado de laços de 
afetuosidade – um lugar onde se mantém tradições, costumes e o sentimento de 
pertencimento, que são sentimentos construídos em comunidade e independem do olhar 
do outro – bem como estão numa tênue linha de conflitos e poder, onde de tempos em 
tempos precisa ser reafirmada” (FERREIRA, 2010:09-10).  
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É no  conflito pela legitimação do uso do território de pesca  que  a resistência de 
alguns grupos de pescadores se fortalece e o sentimento de pertencimento é atualizado. 
Contudo a correlação de forças com os setores econômicos na disputa pelos usos da Baía 
é desigual e tende a desvalorizar o ofício da pesca, tornando-os invisíveis quando da 
tomada de decisões. Nesse processo é evidente a perda de espaços para a pesca (vide 
mapa a seguir) que somada aos fatores anteriormente comentados_  especulação 
imobiliária, aumento da poluição das águas, aumento dos custos da manutenção dos 
meios de produção (barco, pretrechos, etc.) _ aumenta as pressões sobre esse grupo. 
 

2) Caracterização dos pescadores artesanais 
As informações aqui apresentadas são provenientes de pesquisa em fonte de dados 
secundários,  não são homogêneas para todas as comunidades identificadas e foram 
coletadas nos documentos citados, especialmente o documento Petrobrás, Programa de 
Educação Ambiental do Rio de Janeiro - PEA-RIO – Baía de Guanabara, 2016. 
 

• Município do Rio de Janeiro:  
I  

Inicialmente destaca-se que as comunidades aquí mencionadas ou foram 
originalmente comunidades de pescadores ou, a partir do adensamento urbano, abrigam 
na atualidade pescadores artesanais dentre seus moradores. Em  ambos os casos tratam-
se de comunidades urbanas onde alguns de seus moradores estão vinculados a antiga 
atividade: pesca artesanal.  
 
- Complexo da Maré (Marcílio Dias, Praia de Ramos, Parque União, Vila dos Pinheiros)  

 
O Complexo da Maré surgiu  em 1994, como bairro desmembrado de Bonsucesso  

sendo ao norte limitado pela Baía de Guanabara e leste pela Avenida Brasil, via de acesso 
à cidade do Rio de Janeiro. 
 

Em seus primórdios,  a pesca era a atividade muito relevante na constituição das 
primeiras comunidades; Na atualidade, o Complexo da Maré é constituído por 17 sub 
bairros ou comunidades: Parque União, Vila Pinheiros, Parque Maré, Baixa do Sapateiro, 
Nova Holanda, Vila do João, Rubens Vaz, Marcílio Dias, Timbau, Conjunto Esperança, 
Salsa e Merengue, Praia de Ramos, Conjunto Pinheiros, Nova Maré, Roquete Pinto, 
Bento Ribeiro Dantas e Mandacaru. 
 

De acordo com Ferreira (2008) “A ocupação da área, considerada um dos 
maiores complexos de favelas da cidade do Rio de Janeiro em extensão territorial, 
ocorreu em meados do século XX por barracos e por palafitas, foi sendo aterrada tanto 
pela população quanto pelo poder público, destruindo grande parte dos manguezais 
existentes. Sete ilhas que compunham a paisagem desapareceram em meio aos aterros: 
Baiacu, Bom Jesus, das Cabras,Catalão, Pindaís, Pinheiro e Sapucaia. Apenas 
resistiram a Ilha do Governador e a do Fundão, onde se localizam o Aeroporto 
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Internacional do Rio e a Cidade Universitária respectivamente. Depois do processo de 
aterramento das ilhas para a construção da Cidade Universitária, muitos pescadores 
migraram para outros locais”. 
 

Segundo Ferreira (2008) , a denominação “ Maré” remete  ao  tempo em que as 
horas eram contadas pelo fluxo e refluxo das marés e do som das redes ao mar e dosrola-
rolas, tonéis girantes que abasteciam a comunidade de água potável vindas das únicas 
duas bicas coincide com o relato da chegada da primeira moradora do Morro do Timbau 
por volta de 1930. E a procissão de São Pedro, protetor dos mares e a Igreja de Nossa 
Senhora dos Navegantes, guardam as memórias e dos tempos de fartura da pesca da tainha 
e do camarão segundo Ferreira (2008). 
 

Na década de 40 do século passado, no local haviam cerca de oitocentas 
palafitas,construídas nos limites do bairro de Bonsucesso, próximas  ao Morro do 
Timbau, onde hoje encontram-se as comunidades da Baixa do Sapateiro e do Parque 
Maré. Nesse momento teve início expansão por sobre os mangues e da realização dos 
aterros clandestinos. O  Censo Demográfico de 2010 contabilizou uma população de 
136.474 pessoas no Complexo da Maré em 43.499 domicílios. E as comunidades de 
pescadores aqui citadas contabilizam 40.620 pessoas, distribuídas da seguinte forma: 
Marcílio Dias (5.159); Pq. União (19.662); Vila dos Pinheiros (15.492); Pr. de Ramos 
(3.073). 
 
Comunidade Marcílio Dias: constituída por cupação na antiga Praia das Moreninhas, 
entre os terrenos da Casa do Marinheiro e da fábrica Kelson. A ocupação do Conjunto 
Habitacional Marcílio Dias data de 1948 quando algumas famílias de pescadores ali 
ergueram palafitas. A  comunidade Marcílio Dias abrange outras menores: Mandacaru, 
Terra Nostra e Kelson.  
 
Praia de Ramos: começou a ser ocupada por volta de 1962, com uma comunidade de 
pescadores. Era a praia mais famosa do subúrbio carioca, conhecida como Mariangú, que 
na linguagem indígena significa mangue. Hoje ese local  está poluído e para garantir a 
utilização deu ma das poucas áreas de lazer públicas da região, foi inaugurado em 
dezembro de 2001 um grande lago artificial, que ficou conhecido como Piscinão de 
Ramos. A partir daí, a área foi nomeada de Parque da Vizinhança de Ramos. 
 
Parque União: formado a partir de um loteamento irregular  no início da década de 1980, 
estava planejada uma desocupação da comunidade, organizada pelos militares, contudo 
ocorreu a resistencia e ali permaneceram.  
 
Vila dos Pinheiros:  Área da Vila do Pinheiro fez parte da segunda fado Projeto Rio e 
destinava-se a reassentar os moradores das palafitas sobre aterros dos manguezais, com 
financiamento do extinto Banco Nacional de Habitação (BNH). A região conhecida  como 
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“Pinheiro” é resultado de um aterro que ligou a Ilha do Pinheiro ao continente e 
atualmente é um parque ecológico, conhecido como “Mata”.  
 
 
- Quinta do Caju 

 
Aqui se tem um exemplo de regularização urbanística e fundiária, da primeira 

comunidade na história do Brasil, em terras da União,  843 famílias  estão recebendo os 
títulos de propriedade. O local foi urbanizado e transformado numa área municipal 
regularizada. A Quinta do Caju agora tem legislação de uso e ocupação do solo, com 
parâmetros urbanos como qualquer outro bairro formal da cidade.(em 
http://www0.rio.rj.gov.br/habitacao/regfund.htm) Localizada na zona portuária do 
município do Rio de Janeiro esta comunidade, juntamente com outras integra o  
Complexo do Caju (conjunto de 08 favelas: São Sebastião, Ladeira dos Funcionários, 
Quinta do Caju, Parque Nossa Senhora da Penha, Parque Boa Esperança, Parque 
Conquista, Clemente Ferreira e Parque da Alegria). O acesso à comunidade é feito 
unicamente por uma rua ou pelo mar. Em 03 de março de 2013 o bairro foi ocupado pela 
polícia militar, ação esta que fez parte da implantação de UPPs no Complexo31. 
 

Esta é uma comunidade histórica, marco da ocupação da cidade ainda no Brasil 
Colônia. Inicialmente foi habitada pelo rico comerciante luso José Gouveia Freire, sendo 
adquirida pela família real para os banhos medicinais de Sua Majestade D. João VI. Até 
então a região era um bairro rural, mas começou a ganhar loteamentos para abrigar parte 
dos 18 mil portugueses que vieram junto à família real. A Quinta onde o Rei tomava 
banho encontra-se preservada, é chamada desde então de Casa de Banhos de D. João VI 
e abriga atualmente o Museu da Companhia de Limpeza Urbana (Comlurb). A Quinta do 
Caju ficou conhecida  como uma das maiores colônias de pesca nas décadas de 1960 e 
1970, o local  já tinha papel expressivo na pesca desde a década de 1930, quando foi um 
dos mais importantes entrepostos de pesca, da Praça XV 
 

A região tornou-se, nos primórdios, a primeira região de banho de mar do Rio de 
Janeiro, sendo frequentado por toda a família real até D. Pedro II.  
 

Segundo Bernardes (1958), a Quinta do Caju se tornou o bairro carioca para onde 
afluiu grande parte dos pescadores portugueses e espanhóis que imigraram para o Brasil. 
Os imigrantes contribuíram decisivamente com o desenvolvimento do setor, ao 
introduzirem técnicas mais modernas, que permitiram pescarias muito mais rentáveis. Em 
um segundo momento, por se tornar um ponto de referência da pesca, a Quinta do Caju 
também passou a atrair migrantes de outros estados, como do Espírito Santo e de Santa 
Catarina, estes últimos denominados por “andorinhas” (DIEGUES, 1983). 
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Do ponto de vista histórico a  Quinta do Caju já foi um dos maiores núcleos 
pesqueiros do Brasil, segundo  estudos realizados nas décadas de 1950 e 1960 realizados 
por Bernardes e Bernardes (1950); Bernardes (1958) e Brito Soeiro (1960). Esta condição 
ainda hoje é referencia para os pescadores locais e elemento de atualização da condição 
de pertencimento a Baía de Guanabara.   Em seu estudo, Bernardes (1958) destaca que, 
antes da chegada dos imigrantes, a pesca do camarão representava a atividade de maior 
importância praticada no Caju, sendo que, até o final do século XIX. Era comum o 
emprego de tarrafas e do candombe. Os portugueses e espanhóis incorporaram 
gradativamente novas tecnologias à pesca do camarão, trazendo-as consigo de suas 
tradições. Foi desta forma que, por volta de 1900, introduziram a rede balão embarcada. 
 

Nos anos 50, esta comunidade inovou usando  o arrasto com portas e utlizando  
embarcações motorizadas (BERNARDES, 1958). De acordo com Rodrigues (2009), a 
pesca do camarão não era mais realizada nas redondezas do Caju, em virtude das péssimas 
condições ambientais do 
canal do fundão. O fundo da baía passou a ser a área mais procurada, principalmente nas 
coroas e próximo ao boqueirão e à ilha de Paquetá. 
 

Em 2009 a Quinta do Caju abrigava  810 domicílios com uma população de 2.542 
moradores, segundo dados de Rodrigues (2009). Informações censitárias registram para  
2010 o total de 809 domicílios com  2.211 pessoas e   densidade demográfica de 392,6 
hab./km². A publicação  Panorama dos Territórios - UPP/Caju, identificou que 47% da 
população da Quinta do Caju têm entre 30 e 64 anos, valor esse superior ao da cidade do 
Rio de Janeiro (46%). Ali  a oferta de vagas para educação de jovens e adultos em horário 
compatível com o desejado pelos pescadores é limitada, o que dificulta que estes 
prossigam  seus estudos. O índice de analfabetismo é de 6,5% e a escolaridade média das 
pessoas com 25 anos ou mais é de 6,4 anos. Os pescadores possuem um baixo nível de 
escolaridade, sendo este um pouco superior entre os mestres e armadores. 
 

Na atualidade a pesca artesanal está perdendo importância dada a  concorrência 
com a  pesca industrial, a poluição da Baía de Guanabara, e a industrialização do bairro. 
Contudo ali, ainda é possível encontrar histórias de diferentes gerações de pescadores 
(avós, filhos e netos), e uma história, também, ligada à vinda de imigrantes de Portugal 
(Póvo de Varzim), no século XIX, e sua influência na tradição pesqueira, entre outros 
hábitos e costumes. 
 
 
- Ilha de Paquetá 
 

A Ilha de dista 15 km da Praça XV, no centro do Rio de Janeiro, sendo a principal 
ilha do arquipélago de Paquetá, localizado a nordeste da Baía de Guanabara.  
Historicamente, Paquetá foi um importante abastecedor de hortifrutigranjeiros e 
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agropecuária para a cidade do Rio de Janeiro, proveniente principalmente da Fazenda São 
Roque, que ocupava praticamente a área original da sesmaria doada a Inácio de Bulhões, 
no lado norte da Ilha. A Ilha de  Paquetá é uma APAC (Área de Proteção do Ambiente 
Cultural).  A Ilha se difere dos demais bairros da cidade, possui uma identidade própria 
associada a beleza cênica, à tranquilidade  e às relações de familiaridade e de segurança 
típicas de cidades pequenas. 
 

De acordo com Mattos (2010), a pesca e o turismo são a base das atividades de 
Paquetá. Com relação  à pesca, existem famílias na ilha que se sustentam unicamente com 
base nesta atividade econômica ao longo de todo o ano, independente do período de férias 
escolares. Dentre as praias onde a atividade da pesca teve maior predominância se 
destacas as praias da  Covanca, do Lameirão (principalmente devido à pesca de siris) e 
de São Roque. 
 

Paquetá  tem uma população fixa de cerca de 7.000 pessoas, e uma população 
flutuante nos períodos de veraneio, que atinge cerca de 17.000 pessoas. Ali o 
abastecimento de água é realizado através de canalização marítima e atende cerca de 41% 
dos domicílios. O esgotamento é coletado em 57% dos domicílios, sendo direcionado 
para uma estação de tratamento de esgotos (ETE-Paquetá) e a coleta de lixo é realizada 
em 59% dos domicílios, através da COMLURB, cujo transporte ao continente é feito 
através de barcas. O predomínio da ocupação residencial é a de edificações de padrão 
médio com variação de 1 a 2 pavimentos, de uso residencial com 1.867 unidades e 82 
edificações de uso comercial e de serviços e 1 unidade de uso industrial 
(PETROBRAS/Mineral, 2007). Um limitante para a expansão da ocupação do bairro é o 
acesso exclusivo por transporte marítimo (PETROBRAS/Mineral, 2007). 
 

A maioria da  população trabalha em outros bairros do Rio de Janeiro, e uma parte 
pequena sobrevive com a renda de pequenos comércios locais na ilha e outra parte se 
dedica à atividade pesqueira. As férias escolares conferem uma dinâmica à ilha que 
impacta a paisagem, o cotidiano dos moradores fixos e a economia local, que é aquecida 
através das diferentes atividades comerciais ligadas direta ou indiretamente ao turismo. 
Alguns pontos comerciais são ativados somente no período das férias, permanecendo 
fechado nos demais meses do ano (Mattos, 2010). As principais informações sobre a 
pesca vide em Anexo. 
 
 
-  Ilha do Governador 
 

Aqui tem-se as seguintes comunidades de pescadores artesanais:  Tubiacanga, 
Freguesia, Bancários, Cocotá, Pitangueiras, Jequiá (Z-10), Zumbi, Praia da Engenhoca, 
Ribeira, Praia da Bica 
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A Ilha do Governador (20ª região administrativa do município do Rio de Janeiro) é a 
maior ilha da baía de Guanabara. Localizada  na zona norte da cidade do Rio de Janeiro,  
desde 1981 foi extinta oficialmente como bairro, uma vez que,  tendo ocorrido a sua 
divisão em 14 bairros , estes se tornaram autônomos: Bancários, Cacuia, Cocotá, 
Freguesia, Galeão, Jardim Carioca, Jardim Guanabara, Moneró, Pitangueiras, Portuguesa, 
Praia da Bandeira, Ribeira, Tauá, e Zumbi.. O início do declínio socioeconômico da ilha 
começou nos anos 1970, em decorrência do surgimento de favelas e aumento do trânsito, 
criminalidade, e poluição da baía, a Ilha do Governador passa por um período de 
abandono que começou a ser revertido no final da década de 2000, a partir de 
investimentos feitos pela prefeitura na sua revitalização, segundo 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Revitalizaçao. Para esta leitura destacam-se apenas os bairro 
onde se tem a presença de pescadores artesanais. 
 
Tubiacanga: está localizada na ponta norte da Ilha do Governador, junto a uma das 
cabeceiras da pista mais nova do Aeroporto Tom Jobim. Na realidade , em sua origem  o 
bairro ficava junto à Praia de São Bento, em paralelo à Estrada do Galeão  e era uma 
comunidade unicamente pesqueira, porém  foi ao longo do tempo recebendo moradores 
de outras áreas da Ilha do Governador.Segundo Rodrigues (2009), esses novos moradores 
não têm na pesca seu principal meio de subsistência. Em 2009, ali haviam 750 casas onde 
habitavam 1.000 famílias, ou 4.200 habitantes. Esta comunidade da Ilha do Governador 
possuía uma densidade domiciliar bem superior se comparada com outras comunidades 
de pescadores do entorno da BG. Os pescadores que ali vivem  possuem uma escolaridade 
baixa (SEAP, 2006). 
 
Freguesia: é hoje um bairro de classe média que faz limite com o bairro de Bancários, 
sendo isolado do restante da ilha e abriga duas pequenas praias: "Praia da Freguesia" e 
"Praia da Guanabara", e possui três de seus quatro limites com saída para a baía de 
Guanabara. Na parte mais ao norte, ocupando 55% do bairro, cercada por morros e áreas 
verdes, situa-se a área militar naval, conhecida como "Campo da Ilha", abrigando três 
batalhões do Corpo de Fuzileiros Navais.  A  origem do bairro decorre da  Ermida (atual 
Capela de Nossa Senhora da Ajuda), erguida no fim do século XVII. Ali a  Praia de Rosa, 
surgida em 1941, abrigou  uma colônia de pescadores sobre manguezal. Era um belo 
recanto que teve a sua rotina e a sua beleza alteradas pela implantação do Estaleiro Ilha 
S/A. (EISA), na década de 1960. O que restou da porção de praia é quase que 
exclusivamente usada como porto para pequenas embarcações, a maior parte delas de 
propriedade de pequenos pescadores.  
 
Jequiá: Segundo Ferreira (2013) a comunidade de pescadores do Jequiá tem nas últimas 
décadas  sofrido grande pressão decorrente a especulação imobiliária em seu entorno e 
vem perdendo espaço para as moradias de classe média, uma vez que fica próxima de 
uma área bastante nobre, de grande valorização imobiliária, o Jardim Guanabara. Aqui se 
localiza a Colônia de Pescadores Z-10, entidade representativa dos pescadores, que 
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convive com conflitos em relação à valorização da área, a ocupação histórica irregular e 
ainda o fato de estar situada em área da Marinha.  Em 2013, segundo Ferreira relata 
ocorreu a expansão crescente e acelerada das edificações na direção das áreas de mangue 
e um grande comércio de locação ou venda de lajes para terceiros, o que, segundo o autor, 
incomoda muito os antigos pescadores, moradores da Colônia. 
 

Com a saída da Marinha o controle sobre o crescimento e acesso à localidade 
deixou de existir e, em consequência o número de casas cresceu. Estima-se que nesse 
processo o número de moradores dobrou, chagando a quase 4.000, o que aponta para um 
crescimento intenso, razão pela qual o IBGE considera a área como um aglomerado 
subnormal no Censo de 2010” (FERREIRA, 2013).  Há aqui uma cooperação urbana, 
onde prevalece uma  relação onde os pescadores vendem seu o peixe fresco para 
moradores do bairro e entorno e também compram produtos do entorno, além de alguns 
ancorarem seus barcos nas proximidades, fora da Colônia.” (FERREIRA, 2013:180). 
 

Faz parte desta comunidade a Aparu (Área de Proteção Ambiental e Recuperação 
Urbana) do Jequiá, criada com o objetivo de  minimizar e preservar a área de mangue que 
cobria a região, às margens da Baía da Guanabara. A criação da Área de Preservação 
Ambiental e Recuperação Urbana (APARU) do Jequiá ocorreu em 31 de agosto de 1993 
pelo Decreto Municipal nº 12250, ficando esta área sob tutela da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente. É a única Unidade de Conservação dessa categoria existente no país. 
 

• Município de Niterói  
 

Comunidades Jurujuba, Portugal Pequeno/Ponta d’areia, Ilha da Conceição 
(Chacrinha, Sardinha 88, Praça Pôr do Sol, Dona Zenaide). 
 

As comunidades acima citadas estão  localizadas no lado oposto ao Rio de Janeiro, 
as margens da Baía de Guanabara. Estudos feitos pela FAERJ e SEBRAE (2009), 
identificaram os pescadores da Baía de Guanabara como um todo, mas também, 
especificamente os pescadores de Niterói, em Jurujuba, dada a significativa importância 
histórica da contribuição dos portugueses e espanhóis para constituição da arte de pesca 
marítima.  
 
- Jurujuba 

O bairro de Jurujuba fica na enseada de mesmo nome, também chamada de praia 
de Jurujuba, há 12 km do centro de Niterói. O bairro de Jurujuba subdivide-se em 
localidades, e segundo a estimativa do Programa Saúde da Família (PSF), que lá atua, 
existiam aproximadamente 1.173 famílias, em 2002. Segundo Ritter (2007), a 
importância histórica do bairro remete à colonização do Brasil, onde foi construída a 
Fortaleza de Santa Cruz para proteção da Baía de Guanabara. No século XX sua 
localização ajudou no desenvolvimento da indústria da pesca, consolidando a imagem do 
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bairro como de tradição pesqueira. A constituição do bairro está vinculada à prática da 
pesca dada a sua característica geográfica: um bairro que fica numa península limitada 
por água do mar e pela Baía de Guanabara. 
 
- Portugal Pequeno/Ponta d’areia 

 
Esta comunidade fica no bairro Ponta d'Areia, próximo ao centro de Niterói e é 

conhecida pelo perfil de casas residenciais, formado principalmente por imigrantes 
portugueses e operários,além do perfil turístico e local de vários estaleiros navais e o 
tradicional mercado público de pescado (Mercado São Pedro) 
 
 
- Ilha da Conceição 
 
As comunidades de Chacrinha, Sardinha, Praça do Sol e Dona Zenaide integram o bairro 
Ilha da Conceição, situado em frente a antiga enseada de São Lourenço. Conhecida por 
ser uma colônia portuguesa, representada pela tradicional festa da Nossa Senhora da 
Conceição.  A Ilha da Conceição tem sua história ligada ao mar e a indústria naval, 
iniciada no século XX e fortalecida  com a inauguração do Porto de Niterói. 
 
 

• Município de Duque de Caxias 
 
Comunidades Chacrinha, Sarapuí e Saracuruna 
 

A comunidade da Chacrinha ou Porto da Chacrinha fica no bairro Vila São Luiz, 
1º distrito de Duque de Caxias. A ocupação dessa área data do século XIX. O porto da 
Chacrinha fica no canal do mesmo nome – um dos afluentes do Rio Sarapuí. Este  porto 
era parte de uma rede de 14 portos fluviais e marítimos de extrema importância na 
distribuição de mercadorias.  
 

No século XIX os rios passaram a sofrer com o processo de assoreamento em 
decorrência do desmatamento da região e também com a expansão da rede ferroviária e 
com isso perderam, sua importância para o  escoamento de mercadorias e para o 
transporte de passageiros. 
 

Com a instalação das estradas de ferro, a ocupação da região se acentuou em áreas 
próximas as estações ferroviárias.  Segundo Silva, Nogueira e Almeida (2007) existia em 
Porto da Chacrinha uma colônia de pescadores já no início do século XX. Havia uma 
Igreja Católica dedicada a São Pedro onde se realizavam batizados e cerimônias de 
casamentos da comunidade pesqueira. Os pescadores do Porto da Chacrinha são devotos 
de São Pedro e no dia de São Pedro (29/06) é celebrada uma missa em homenagem ao 
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Santo numa grande festa em um oratório, chamado de capela pelos pescadores, 
improvisado a céu aberto. Após a missa ocorre um churrasco, promovido pela 
Associação, para todos os pescadores e visitantes. 
 

Apesar de todas as mudanças ocorridas na região, o Porto da Chacrinha continua 
com a sua atividade pesqueira. E Sarapuí e Saracuruna mantém também sua tradição de 
pesca artesanal. 
 

O “Relatório de Situações de Violação do Direito à Moradia Digna no Estado do 
Rio de Janeiro” publicado pelo Fórum Estadual de Luta pela Reforma Urbana/FELRU-
RJ em 2006 cita a comunidade de Porto da Chacrinha no item que trata da falta de 
saneamento ambiental na Baixada Fluminense, por conta da poluição dos rios da região 
e do assoreamento que tem comprometido a coleta dos pescados e consequentemente 
diminuído a renda das famílias. 
 

E destaca como segmento bastante afetado os  pescadores de peixes, caranguejos 
e siris, que deixaram de obter seu sustento dos rios e mangues da Baixada. Os pescadores 
remanescentes, além do prejuízo decorrente  da diminuição da quantidade e da 
diversidade de peixes, enfrentam o desafio de alcançar a Baía de Guanabara, tendo em 
vista que os rios da Baixada estão mortos e o processo de assoreamento coloca em risco 
a possibilidade de ali  pescar . O situação da  Associação dos Pescadores do Porto da 
Chacrinha em Duque de Caxias é dramática, tendo em vista que se situam a 10 minutos 
de barco, do canal de Chacrinha, no mangue até a entrada da Baía, e têm dificuldades 
para alcançá-la pela falta de água no canal (FELRU, 2006:13) 
 
 

• Município de Magé 
 
Comunidades de Ipiranga/Praia do Limão, Mauá, Ponte deFerro, Anil, Olaria, São 
Francisco, Praia da Coroa, Piedade, Barbuda 
 

O município de Magé está localizado  ao norte da Baía de Guanabara e da cidade 
do Rio de Janeiro, sua colonização data de 1565, por Simão da Motta, que recebeu de 
Estácio de Sá, uma sesmaria no rio Magepe, instalando-se primeiro no Morro da Piedade 
e depois em Magepe-mirim, origem da cidade de Magé (ICMBio, 2008). Dados do 
ICMbio, evidenciam a importância histórica da região por meio de bens tombados pelo 
Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Artístico e Cultural (INEPAC), conforme tratado nesta leitura em item 
específico.  
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Em Magé pode-se citar o início da Estrada Real, pela Estrada de Ferro Mauá (a 
primeira ferrovia do país), parte da Serra do Mar e Mata Atlântica as igrejas e capelas 
tombadas, no total de 11, (ICMBio, 2008, apud IPHAN e INEPAC, 2008).  
 

Ipiranga (Praia do Limão), Mauá, Anil e São Francisco (Praia da Coroa) são 
comunidades que fazem parte do 5º Distrito de Magé, chamado Guia de Pacobaíba (Praia 
de Mauá como é conhecida). Na época do Brasil Império, este local era usado pelo 
Imperador D. Pedro II como caminho para ir até Petrópolis; ele chegada de barca vindo 
da capital, desembarcava em Mauá e seguia de trem até Petrópolis. O nome “Mauá” vem 
de Irineu Evangelista de Souza, conhecido como “Barão de Mauá”, que em 1854, na 
presença de D. Pedro II, inaugurou a “primeira ferrovia do Brasil e da América do Sul” 
(E.F. Mauá). 
 

Em 1856 a ferrovia foi ampliada até “Raiz da Serra e tinha como objetivo subir a 
serra para alcançar a cidade de Petrópolis, ligava a estação de ‘Guia de Pacobaíba’, no 
porto de ‘Mauá’, no fundo da Baía de Guanabara, a parada provisória de Fragoso, estação 
situada a cerca de 14km passando por Inhomirim.  
 

A pesca na história de Magé está associada  à influência dos imigrantes 
portugueses e espanhóis, na Baía de Guanabara. Tal como nas demais  comunidades 
pesqueiras da Baía de Guanabara, as de Magé utilizam aparelhos voltados principalmente 
para a captura do camarão, como a tarrafa, puçá, balão, rede de arrasto e, até mesmo, os 
currais – apesar de proibidos na época, diferente do que acontece nas comunidades 
pesqueiras mais próximas as zonas urbanas. (FAERJ, SEBRAE, 2009). 
 

• Município de Itaboraí 
 
Comunidade de Itambi 
 

Itambi é a única região do município de Itaboraí com  ligação com a Baía de 
Guanabara, localizando-se no chamado “Recôncavo da Guanabara” (Amador, 1997) e 
sua população tem seus modos de vida fortemente ligados aos manguezais da região. É 
interessante destacar que nessa área é possível observar como os moradores dessa 
localidade demarcam sua condição de pertencimento a Baía de Guanabara, 
diferentemente dos demais moradores do município. Essa é uma constatação decorrente 
de pesquisa local realizada pela autora desta leitura, no ano de 1012 _ a rodovia (BR-493 
)é o elemento de demarcação entre a condições de pertencer ou não a Baía de Guanabara 
e de convivência e domínio da APA Guapimirim .  
 

Segundo conta no  Caderno Itadados publicado pela Secretaria de Planejamento 
da Prefeitura Municipal de Itaboraí/PMI (2006), a localidade teve origem com a ocupação 
da região do Recôncavo da Guanabara no século XVI como o nome de Aldeamento de 
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São Barnabé dado pelos padres Jesuítas e por volta de 1705 foi construída a capela em 
honra a São Barnabé. A partir de 1759, com a expulsão dos padres jesuítas os aldeamentos 
foram desaparecendo assim como a população indígena que vivia na região. A construção 
da ferrovia na segunda metade do século XIX e a construção da BR-493 já no século XX 
favoreceu a ocupação da então Vila Nova de Itambi.  
 

O manguezal de Itambi faz parte da APA (Área de Preservação Ambiental) de 
Guapimirim. O distrito de Itambi foi um centro comercial de frutas e de carvão vegetal 
entre 1918 e1924. Nesta época as mercadorias eram embarcadas em um canal que passava 
pela vila e seguiam para o Rio Macacu, por onde escoavam até a Baía de Guanabara em 
direção ao Rio de Janeiro.  
 

Os habitantes da Vila Nova de Itambi,  nas comunidades conhecidas com “Bacia” 
e “Pavilhão”, no distrito de Itambi vivem em casas próprias, muito simples, em ruas não 
asfaltadas, de onde são vistos os barcos normalmente parados à beira do rio, por detrás 
das casas. Essas  
 comunidades estão dentro dos limites da APA Guapimirim. 
 

Pandeff (2010) ressalta que antes da criação da APA Guapimirim em 1984 a 
principal atividade desenvolvida pelos moradores era a extração intensiva de madeira 
para atender demandas das olarias, construção civil e construção dos currais para peixes 
na baia de Guanabara, sendo a atividade de cata de caranguejo secundária para as 
populações da região, destinando-se mais ao consumo das famílias do que ao seu sustento 
financeiro. “Após a criação da APA e das ações integradas entre IBAMA e Marinha do 
Brasil que passaram a fiscalizar intensamente a região, a extração de madeira foi sendo 
reduzida gradativamente e as atividades de cata de caranguejos e pesca, passaram a serem 
atividades primárias para essas comunidades na geração de renda”. 
 

Ali o manguezal e o rio são marcados como o local da geração de renda. Esta 
especificidade, característica da antiga tradição de catar caranguejo, criou na comunidade 
uma relação de identificação com o manguezal. Por esse motivo Moysés (2010) ressalta 
que “é fundamental a relação recíproca de conservação e preservação entre a comunidade 
de Itambi e os manguezais, tanto para a conservação do ambiente quanto para a 
sobrevivência desta comunidade e sua identidade cultural”.  Os catadores de caranguejo 
passam o dia no rio, onde segundo Rosa (2012) cerca de 8 horas dentro d´água o que torna 
essa atividade muito insalubre; enquanto que as mulheres cuidam das casas e das crianças. 
A venda do caranguejo é realizada dentro da vila, próximo à casa dos pescadores. Nestas 
comunidades, a disposição das habitações reflete a dedicação integral ao mangue. 
 

Segundo o Plano de Manejo da APA Guapimirim (2004), Vila Nova de 
Itambiaparece caracterizada por habitações de população de baixa renda assentadas nas 
margens de valas que drenam para o Rio Caceribu, carecendo de saneamento e 
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infraestrutura básica em educação, saúde e lazer. Estes moradores habitam áreas semi 
rurais e mantêm no seu cotidiano uma relação intensa com o espaço natural, que é a fonte 
de seu sustento. Eram cerca de 75 famílias vivendo nessas comunidades em 2010, das 
quais cerca de 50 famílias se dedicavam à cata e pesca, segundo Marquesino (2014) e 
Pandeff (2010). 
 

Considerando que as condições dos manguezais nos municípios de São Gonçalo e 
Magé, já são muito impactadas e com oferta nula ou inexpressiva de caranguejos, os 
catadores tendem a ingressar na região entre os municípios de Itaboraí e Guapimirim, 
onde se concentram hoje as áreas produtivas dos manguezais da região, o que aumenta 
significativamente a pressão sobre o sistema. Esses fluxos de catadores de outros 
municípios se somam às movimentações já rotineiras da comunidade de Itambi, o que 
torna mais complexa a questão local, ampliando conflitos e fazendo com que a essa 
comunidade passe a questionar os órgãos reguladores da APA para se fazerem presentes 
e regularem mais efetivamente as atividades desenvolvidas por catadores migrantes. 
(PANDEFF, 2010:92) 
 
 

• Município de São Gonçalo 
 
Comunidades de Ilha de Itaóca (Praia da Luz, Praia Da Beira, Praia de São Gabriel), Praia 
das Pedrinhas/Boa Vista, Gradim/Porto Novo. 
 

Dentre as oito ilhas que fazem parte da cidade de São Gonçalo,  uma é a Ilha de 
Itaóca, no bairro de mesmo nome, onde ainda há Mata Atlântica original, manguezais e 
as praias da Luz, Focinho de Porco, da Beira, Caieira, São Gabriel e Boioia. O nome 
Itaóca é de origem tupi e significa "casa de pedra".  
 

A colonização da Ilha segundo Amador (1997) deu-se a partir de 1530 com os 
portugueses que queriam tomar as terras dos índios Tamoios e explorá-los para a retirada 
do pau-brasil. Já em 1555, os franceses também com o objetivo de fundar uma colônia de 
exploração econômica e de abrigar os protestantes, invadem estas terras, tendo os índios 
como seus aliados, visto 
que eram inimigos mortais dos portugueses. 
 

Num passado recente, a população local se dedicava a pesca, a exploração do 
mangue, a agricultura de subsistência e uma reduzida criação de gado. Atualmente 
perdidas essas características rurais a partir principalmente do Decreto Municipal de 
1962, em que todas as regiões em São Gonçalo tornaram-se urbanas, a região de Itaóca 
passou a ser alvo de loteamentos. 
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São Gonçalo foi destacado por Bernardes & Bernardes (1950) e Bernardes (1958) 
como um dos núcleos pesqueiros mais importantes da baía de Guanabara. 
 
 
- Praia das Pedrinhas: ainda mantém a tradição religiosa de realizar anualmente a 
Procissão Marítima de São Pedro. Próximo ao dia 29 de junho há missa e desfile de barcos 
com a imagem de São Pedro. Na praia também é realizada a Festa de Iemanjá, todo dia 2 
de fevereiro, quando as oferendas em homenagem à Rainha do Mar são levadas em 
barquinhos. Segundo a Secretaria de Cultura do Rio de Janeiro a comunidade tem cerca 
de 300 barcos. Segundo os dados de campo levantados em 2007 por 
PETROBRAS/MINERAL usando como fonte de informação as organizações sociais, na 
Praia das Pedrinhas havia 40 pescadores e 40 embarcações. Não foi encontrado até o 
momento informação mais recente sobre o número de pescadores. Segundo informações 
coletadas em campo por (PETROBRAS/MINERAL, 2007), havia na Praia de Pedrinhas 
48 domicílios e 144 pessoas. 
 
- Comunidade Pesqueira do Gradim: está localizada na Vila do Cassenú, no bairro Gradim 
(distrito Vila de Neves) e é chamada também de Gradim Artesanal. É delimitada 
fisicamente pela BR 101 e pela Baía de Guanabara. Surgiu por conta do estabelecimento 
na região de indústrias de enlatados de peixe em conservas. São Gonçalo chegou a ser o 
2º município a contribuir com remessas de peixes para o Entreposto de pesca da cidade 
do Rio de Janeiro tendo à frente apenas Cabo Frio (FERREIRA, 2010). Em 1934 foi 
instalada no Gradim a fábrica de sardinhas Conservas Rubi SA, o que incentivou a 
atividade pesqueira e trouxe a possibilidade de emprego formal e informal para essa área. 
A ocupação do espaço do entorno da fábrica (conhecido como Favela do Gato), iniciou-
se aproximadamente dois anos depois da inauguração, por volta de 1936 e foi uma 
estratégia de sobrevivência para resolver, ainda que temporariamente, o problema de 
habitação e emprego.  (FERREIRA, 2010). Os primeiros moradores eram de 
descendência portuguesa que enxergaram ali a oportunidade de exercer a atividade por 
eles já praticada.  
 

Na comunidade do Gradim/Porto Novo a pesca também é antiga. Até meados da 
década de 1970, a cultura da pesca era transmitida de pai para filho.  Como relatou 
Rodrigues (2009), com o agravamento das condições ambientais da Baía de Guanabara, 
as áreas adjacentes ao Gradim deixaram de ser frequentadas pelos pescadores, mas se 
mantiveram como importante local de moradia de muitos pescadores e também como 
local de desembarque pesqueiro. No passado, quando a pesca em áreas próximas  ao 
Gradim ainda era praticável, destacava-se a utilização de petrechos como a tarrafa, o 
candombe, a rede tresmalho e o puçá. Os currais também eram comuns, porém com uso 
um pouco mais restrito, pois necessitava o emprego de grandes investimentos para a sua 
construção e posterior manutenção. 
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- Ilha de Itaóca: aqui vivem aproximadamente 6000 pessoas o bairro apresenta as 
características de loteamentos periféricos (edificação de casas auto construídas), sem 
infra-estrutura adequada: falta de vias pavimentadas, galerias de águas pluviais, sem rede 
de esgoto e elétrica e sem água tratada em toda extensão do bairro. O loteamento é uma 
forma que permite a população de baixa adquirir um terreno e Itaóca “é uma solução para 
a população pobre expulsa dos núcleos urbanos” (MOURA, 2013).  
 

Uma atividade restrita à ilha de Itaóca, em São Gonçalo é a das sirizeiras (ROSA, 
2012). As sirizeiras descarnadeiras ou escarnadeiras são mulheres que fazem o 
beneficiamento do siri, retirando toda a carne do seu corpo para depois ensacá-lo e vendê-
lo aos restaurantes da região. Segundo Moura, havia em 2005, 160 mulheres. 
 

A coleta de caranguejos constitui um universo particular no cenário da atividade 
pesqueira na baía, na medida em que se realiza nos manguezais e não no espelho d água 
e implica em processos de comercialização diretos e pulverizados, quase sempre com a 
participação dos próprios coletores (JABLONSKI, 2002). 
 
 

3) Comunidades Quilombolas 
 

Segundo a Fundação Cultural Palmares, as Comunidades Quilombolas ou 
Comunidades Afro-Descendentes Tradicionais correspondem às chamadas “terras de 
preto”, ou Comunidades Negras Rurais, existentes em 24 estados do território brasileiro. 
Essas comunidades se originaram tanto de antigos quilombos formados por escravos que 
se rebelaram contra a escravidão, quanto de fazendas falidas, de doações de terras para 
ex-escravos, da compra de terras por escravos alforriados, da prestação de serviços de 
escravos em guerras e ainda das terras de Ordem Religiosas deixadas a ex-escravos no 
início da segunda metade do século XVIII. Enfim, são terras que abrigam descendentes 
de humanos que foram escrevizados.  
 

A referência ao conceito de quilombo data de 1740, quando o Conselho 
Ultramarinho, reportando-se ao rei de Portugal, valeu-se da seguinte definição de 
quilombo: "toda habitação de negros fugidos, que passem de cinco, em parte 
despovoada, ainda que não tenham ranchos levantados e nem se achem pilões nele" 
(SCHMITT, apud Fundação Cultural Palmares, 1999).  
 

Atualmente, tem-se uma definição mais ampla na Instrução Normativa nº 57 de 
20 de outubro de 2009, do INCRA, que consideram remanescentes das comunidades dos 
quilombos os grupos étnicos e raciais, segundo critérios de autodefinição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específicas, com presunção de 
ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida. 
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Segundo a Associação Brasileira de Antropologia, quilombo é “toda comunidade 
negra rural que agrupe descendentes de escravos que vivem da cultura de subsistência e 
onde as manifestações culturais têm forte vínculo com o passado”.  
 
 

Na Baía de Guanabara estão localizados as seguintes Terras Quilombolas: 
 
- Comunidade Quilombola Maria Conga (municipio de Magé) 

 
Reconhecida em 2007 pela Fundação Palmares como comunidade remanescente 

de quilombo, o Quilombo Maria Conga faz parte da Associação das Comunidades 
Quilombolas do Estado do Rio de Janeiro e conta com um centro cultural criado para 
preservar a história de seus descendentes. Ele foi fundado por Maria Conga, negra 
africana e dedicou a vida à luta pela liberdade, e foi declarada oficialmente heroína de 
Magé, em 1988, no centenário da Abolição. 
 

Observa-se no município registros históricos como o Morro do Bonfim, rota de 
fuga dos negros em direção ao Quilombo de Maria Conga  e a Praia de  Piedade, 
tradicional bairro negro, onde os escravos montavam toda a sua estratégia de resistência. 
Neste bairro encontra-se a Praça do Leilão, antigo porto de desembarque escravo onde, 
ao chegar da África, os negros eram acorrentados no paredão. Ainda na Piedade há uma 
capela inteiramente construída por negros, além de um túnel, escavado por eles, que dá 
acesso ao Quilombo de Maria Conga, que morreu aos 95 anos de idade. A certificação do 
Quilombo Maria Conga corresponde ao Processo no.  01420.000880/2007-11; Iniciado 
em  12/04/2007 e concluído em  16/05/2007 
 

O município de Magé possui em seu território mais duas Comunidades 
Quilombolas, contudo faz-se necessário avaliar se estão localizadas na área de drenagem 
da Baía de Guanabara.  

São elas:  
- Comunidade Quilombola Negra Rural de Feital, Processo No.    
01420.000406/2001-01, aberto em 09/02/2011 e que encontra-se em análise 
dependendo da apresentação de Ata e Histórico. 
- Comunidade Quilombos, Processo No. 01420.001589/2007-60, aberto em 
22/06/2007 e que encontra-se em análise dependendo da apresentação de Ata e 
Histórico.  

 
- Comunidade Quilombola da Pedra do Sal (municipio do Rio de Janeiro) 
 

Situa-se ao pé do Morro da Conceição, localizado na Zona Portuária do Rio de 
Janeiro, no bairro da Saúde. A Pedra do Sal foi tombada provisoriamente em 23 de 
novembro de 1984, pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), e 
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definitivamente em 27 de abril de 1987 pela Resolução nº 23, publicada no Diário Oficial 
do estado do Rio de Janeiro em 11 de maio do mesmo ano. Hoje representa o testemunho 
cultural secular da africanidade brasileira, espaço ritual consagrado e o mais antigo 
monumento da história do samba carioca. Outrora chamada Pedra da Prainha, como nas 
redondezas se carregava o sal, popularizou-se como Pedra do Sal. A Certificação do 
Quilombo Pedra do Sal corresponde ao Processo no.  01420.002981/2005-64, iniciado 
em 05/12/2005 e certificada em 20/01/2006 (Data da Portaria no D.O.U) 

 
- Comunidade Quilombola Grotão (municipio de Niterói) 
 

Localizada no município de Niterói no Parque Estadual Serra da Tiririca. A 
comunidade tradicional ocupa parte da Serra da Tiririca, nas encostas do Engenho do 
Mato e foi criada depois da falência da fazenda que empresta nome ao bairro. Quando a 
propriedade fechou, eles ficaram na terra. Eram 30 famílias e hoje descendentes de apenas 
15 delas continuam aqui. A Certificação do Quilombo Grotão está em andamento e 
corresponde ao Processo no.01420.001829/2016-17, iniciado em 09/03/2016 e no 
momento a comunidade aguarda a visita técnica.  
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