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APRESENTAÇÃO 

A elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Bosque da Barra, localizado na cidade 
do Rio de Janeiro/RJ, resultou do Termo de Ajuste de Conduta Nº 27/2013, estabelecido entre a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) e a empresa Karapito Engenharia Ltda., registrada no 
processo 14/140.282/2006. 

O desenvolvimento do trabalho teve como principais diretrizes e embasamentos as determinações 
contidas no Termo de Referência emitido pela SMAC, bem como todo o arcabouço metodológico 
estabelecido no Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo – Parques Estaduais, 
Reservas Biológicas e Estações Ecológicas, publicado pelo Instituto Estadual do Ambiente (INEA, 
2010), e enquadramentos definidos de acordo com a legislação vigente.  

O Plano de Manejo está estruturado em segmentos temáticos conforme objetivos de cada uma das 
partes constituintes do documento, e organizado nos seguintes volumes: 

VOLUME 1) CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E ENTORNO 

 Módulo 1 - Informações Gerais sobre a Unidade de Conservação 

 Módulo 2 - Contextualização e Análise Regional 

 Módulo 3 - Análise da Unidade de Conservação e Entorno 

VOLUME 2) PLANEJAMENTO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

 Módulo 4 - Planejamento da Unidade de Conservação 

 Módulo 5 - Projetos Especiais 

 Módulo 6 - Monitoramento e Avaliação 

VOLUME 3) PROCESSOS PARTICIPATIVOS 

 Oficina de Diagnóstico Rápido Participativo – DRP 

 Oficina de Planejamento Participativo – OPP 

 Capacitação do Conselho Consultivo 

RESUMO PARA PUBLICAÇÃO 

 Resumo do Plano de Manejo, editado e diagramado para publicação e 
informação ao público geral 

APÊNDICES – MAPEAMENTOS TEMÁTICOS 

 Base Cartográfica e Carta Imagem 

 Uso e Ocupação do Solo 

 Cobertura Vegetal 

 Zoneamento, incluindo Zona de Amortecimento 

 Áreas Estratégicas 

Além dos segmentos supracitados há um conjunto de mapas temáticos que complementam os 
volumes e permitem a visualização espacial de temas relevantes no processo de planejamento da 
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Unidade de Conservação. Contempla ainda um Sistema Geográfico de Informações – SIG, 
estruturado para a Unidade de Conservação. 

O presente documento corresponde ao Volume 1 do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal 
Bosque da Barra – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno e reúne os denominados 
Módulos 1, 2 e 3, apresentando informações gerais, contextualizações e análises da Unidade de 
Conservação e Entorno, tendo em vista as potencialidades e utilidades dos conteúdos para o 
Planejamento da Unidade de Conservação. 
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LISTA DE SIGLAS 

ADEMI Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário 

ANA Agência Nacional de Águas 

APP Área de Preservação Permanente 

CDB Convenção da Diversidade Biológica 

CECA Comissão Estadual de Controle Ambiental 

CEDAE Companhia Estadual de Águas e Esgotos  

COFECI Conselho Federal de Corretores de Imóveis 

COMLURB Companhia Municipal de Limpeza Urbana 

CONEMA Conselho Estadual de Meio Ambiente 

CONSEMAC Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro 

CPRM Serviço Geológico do Brasil  

DNPM Departamento Nacional de Produção Mineral 

EMBRAPA Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária  

FECAM Fundo Estadual de Controle Ambiental 

FEEMA Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente 

FPJ Fundação Parques e Jardins 

FUNBIO Fundo Brasileiro para a Biodiversidade 

FUNDRHI Fundo Estadual de Recursos Hídricos 

GDA Guarda Municipal 

GUC Gerência de Gestão de Unidades de Conservação 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IEF Instituto Estadual de Florestas 

INEA Instituto Estadual do Ambiente 

INMET Instituto Nacional de Meteorologia 

IPP Instituto Pereira Passos 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

NEA Núcleo de Educação Ambiental 

OMN Organização Meteorológica Mundial 

ONG Organização Não Governamental 

ONU Organização das Nações Unidas  

OPP Oficina de Planejamento Participativo 

PMERJ Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro 
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PNM  Parque Natural Municipal 

PUC  Pontifícia Universidade Católica 

RBMA Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

SEA Secretaria de Estado do Ambiente 

SERLA Superintendência Estadual de Rios e Lagoas  

SMAC  Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

SNUC Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

UC  Unidade de Conservação 

UICN União Internacional para a Conservação da Natureza 
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1 INTRODUÇÃO 

A conservação da natureza constitui tarefa importante e essencial à garantia de vida mais saudável 
das populações humanas em suas cidades, e a preocupação com a qualidade desse ambiente reflete 
na adoção de políticas socioambientais que busquem a utilização máxima dos benefícios ecológicos, 
econômicos e sociais que as áreas verdes (vegetação) possam proporcionar.  

Uma forma de conservar a natureza, especialmente as características naturais relevantes, é a 
proteção de áreas na forma de Unidade de Conservação (UC). Tais áreas protegidas, com objetivos e 
limites definidos, podem ser legalmente instituídas pelo Poder Público federal, estadual ou 
municipal. 

Com UC expressivas, o município do Rio de Janeiro tem grande preocupação com relação à pressão 
antrópica sofrida por essas áreas com ecossistemas relevantes, já que grande parte das UC permeia 
áreas densamente urbanizadas. Esse desafio reflete nos meios físico, biológico e socioeconômico, 
dificultando o planejamento, a gestão e ações de manejo mais eficazes.  

Assim, as UC são instrumentos de execução da política de meio ambiente, conforme previsto no 
artigo 462 da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro (1990). O atual Plano Diretor do município 
(Lei Complementar nº 111, de 01 de fevereiro de 2011) consolida as figuras protetivas do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e estabelece, em seu artigo 161, que são diretrizes da 
política de meio ambiente a elaboração de planos de manejo para todas as UC, priorizando os 
Parques Naturais Municipais (PNM). 

As UC também constituem atrativo turístico, fomentando e ampliando o desenvolvimento local por 
meio da geração de novos empregos e redução das desigualdades regionais. A preservação dos 
recursos naturais e culturais constitui um dos fundamentos para a atividade turística, abrangendo 
ações de proteção e recuperação ambiental, estudos de impacto ambiental, planos de manejo e uso 
público de áreas de proteção ambiental, melhoria de serviços e equipamentos e adequação das 
áreas protegidas para o uso público. 

No meio urbano, a conservação da natureza constitui tarefa essencial para a garantia do convívio 
saudável dos habitantes com sua cidade. A preocupação com a qualidade desse ambiente reflete em 
exigências cada vez maiores da população por políticas de proteção ambiental que privilegiem a 
manutenção de territórios de importância relevante na produção de benefícios ecológicos, 
econômicos e sociais.  

No final da década de 1980 foram implantadas as primeiras UC municipais, observando critérios 
ecológicos e de planejamento relacionados à função ambiental desses fragmentos em ambiente 
urbano, buscando compatibilizar conservação de biodiversidade local e controle das pressões 
antrópicas por meio da formação de mosaicos e corredores (SMAC, 2004). 

Assim, o município do Rio de Janeiro, que abrigava até 1989 nove áreas protegidas criadas pelo poder 
público municipal, e que podem ser classificadas como UC sob a ótica da atual legislação, viu esse 
número passar para 28 num período de 10 anos, chegando aos dias atuais com 54 UC municipais, 
totalizando uma área de 33.346,79 ha. Da área total do município, que soma 122.456,07 ha, 
aproximadamente 29,55 % de sua superfície constitui-se por territórios de UC municipais. O 
município do Rio de Janeiro possui, atualmente, 28 Áreas de Proteção Ambiental (APA), 20 Parques 
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Naturais, 4 Áreas de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU), 1 Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) e 1 Monumento Natural (MN). 

O PNM Bosque da Barra, inicialmente criado como Parque Arruda Câmara, foi estabelecido por meio 
do Decreto Municipal nº 4.105, de 03 de junho de 1983. Está localizado no bairro Barra da Tijuca, que 
faz parte da Baixada de Jacarepaguá, e apresenta uma área de 54,398 ha. A sua criação foi 
fundamentada na conservação, proteção e recuperação dos recursos naturais existentes, de maneira 
a preservar os ecossistemas de grande relevância ecológica e beleza cênica, e garantir espaços de 
lazer. 
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2 LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O PNM Bosque da Barra está inserido na Baixada de Jacarepaguá, planície litorânea com 
aproximadamente 140 km2, situada na região oeste do município do Rio de Janeiro, compreendendo 
os bairros de Jacarepaguá (parte), Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, e limitada a oeste pelo 
Maciço da Pedra Branca, a leste pelo Maciço da Tijuca e, ao sul, pelo Oceano Atlântico (Figura 2.1). 

Situado numa planície arenosa quaternária com a presença de lagoas e vegetação de restinga de alta 
riqueza e fragilidade, o Parque Natural Municipal Bosque da Barra foi criado com o objetivo de 
regular a ocupação do solo frente ao processo de urbanização, iniciado principalmente a partir da 
década de 1960. 

A UC é constituída por uma área de 54,398 ha e está situada no quilômetro seis da Avenida das 
Américas, na confluência desse eixo com a Avenida Ayrton Senna, Bairro da Barra da Tijuca, XXIV 
Região Administrativa, AP-4 (Figura 2.1). Estes são os dois principais eixos viários que dão acesso 
direto ao Parque. Um acesso secundário ao Parque é aquele constituído pela Avenida Sernambetiba 
e sua continuação via Avenida Ayrton Senna. 

Figura 2.1 Localização do Parque Natural Municipal Bosque da Barra, no município do Rio de Janeiro - 
RJ. 

 

Fonte: Adaptado de Google, 2013. 
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O acesso à UC por meio de transporte coletivo é facilitado pelo considerável número de linhas de 
ônibus urbanos que trafegam nas Avenidas das Américas, Sernambetiba e Ayrton Senna (Quadro 
2.1). A presença do terminal rodoviário da Alvorada, vizinho ao Parque, também é um fator positivo 
em termos de acessibilidade a ele, pois parte dos coletivos que trafegam pelas avenidas 
anteriormente citadas tem como ponto final este terminal. Do terminal Alvorada, pode-se caminhar 
por cerca de 10 minutos até a UC ou utilizar outro ônibus em direção ao bairro Recreio dos 
Bandeirantes, com parada em frente. 

Quadro 2.1 Linhas de ônibus urbanos que viabilizam o acesso ao PNM Bosque da Barra. 

LINHAS VISTA 

301 Rodoviária X Barra da Tijuca (Av. das Américas) 

303 Rodoviária X Barra da Tijuca (V.L. Amarela) Circular 

305 Rodoviária X Barra da Tijuca (Via Túnel Rebouças) 

308 Central X Barra da Tijuca (V. Copacabana /Av. das Américas) 

309 Central X Alvorada (Via Botafogo/Av. Sernambetiba) 

315 Central X Recreio (Via L. Amarela) 

317 Central X Alvorada (Vis Túnel Santa Bárbara) Circular 

333 Rodoviária X Barra da Tijuca (Via Av. Sernambetiba) 

465 Cascadura X Gávea (Alvorada) 

501 Barra da Tijuca X Gávea (Via Av. das Américas) Circular 

523 Alvorado X Leme (Via Copacabana) Circular 

524 Botafogo X Barra da Tijuca (Via Humaitá) Circular 

525 General Osório X Alvorada 

614 Del Castilho X Alvorada 

690 Méier X Alvorada (Via Av. Dom Helder Câmara) 

691 Méier X Alvorada (Via Taquara/ Linha Amarela) 

692 Méier X Alvorada (Via Av. Dom Helder Câmara /Linha Amarela) 

693 Méier X Alvorada (Via R. Dias da Cruz /Linha Amarela) 

701 Madureira X Alvorada 

753 Cascadura X Recreio 

803 Senador Camará X Alvorada 

805  Alvorada X Jardim Oceânico (Circular) 

806 Boiúna X Barra da Tijuca (Via Autódromo) Circular 

831 SE - Riocentro X Alvorada (Circular) 

832 SE - Riocentro X Alvorada (Circular) 

853 Vila Kennedy X Barra da Tijuca 

854 Campo Grande X Barra da Tijuca 

855 Bangu X Barra da Tijuca (Via Jardim Maravilha) 

876 Vila Kennedy X Alvorada 

877 Campo Grande X Alvorada 

878 Santa Cruz X Alvorada (Via Av. Dom João VI) 
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LINHAS VISTA 

879 Campo Grande X Alvorada (Via Estrada Do Magarca) 

882 Santa Cruz X Barra da Tijuca (Via Av. Dom João VI) 

883 Bangu X Barra da Tijuca (Via Estrada Do Pre) 

889 Sulacap X Alvorada (Via Novo Leblon) Circular 

891 Sepetiba X Barra da Tijuca (Via Pedra de Guaratiba) 

896 Pingo d'água X Barra da Tijuca (V. Pedra de Guaratiba) 

896 Pingo d'água X Barra da Tijuca (V. Pedra de Guaratiba) 

897 Pingo d'água X Alvorada (Via Pedra de Guaratiba) 

955 Maré X Alvorada (Via Botafogo / Av. Sernambetiba) 

957 Maré X Alvorada (Via Linha Amarela) 

2018 Aeroporto Internacional do RJ X Alvorada 

2330 Rodoviária X Barra da Tijuca (Via Linha Amarela) Circular 

2801 Campo Grande X Barra da Tijuca (Via Estr. Magarca) 

2802 Santa Cruz X Barra da Tijuca (Via Av. Américas) 

2918 Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro X Alvorada (V. Linha Amarela) 

Fonte: Rio Ônibus, 2013.  

O PNM Bosque da Barra está sob a tutela da Secretaria Municipal de Meio Ambiente do Rio de 
Janeiro (SMAC), sendo que à Gerência de Gestão de Unidades de Conservação (GUC) compete, 
especificamente, a coordenação da gestão desta UC, segundo Manual de Gestão Ambiental para 
Parques Naturais Municipais, anexo à Resolução nº 307, de 15 de abril de 2003. 
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3 FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Quadro 3.1 Ficha Técnica do PNM Bosque da Barra 

ADMINISTRAÇÃO 

Nome da Unidade: Parque Natural Municipal Bosque da Barra 

Endereço da Sede: Avenida das Américas, nº 6000 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22.793-080 

Telefone/fax: (021) 3325-0302 

E-mail: pnmbosquedabarra@ig.com.br 

Rádio Frequência: não tem 

Recursos Humanos: 01 Gestor da UC, 07 Guardas Municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (em 
plantão de 12/36 h), 07 Vigias (em plantão de 12/36 h), 07 Garis da COMLURB (2

a 
feira a domingo, de 07 h às 

15 h e 20 min; finais de semana e feriados, trabalho em escalas). 

Infraestrutura: O PNM Bosque da Barra é composto por quatro edificações: a sede, o Núcleo de Educação 
Ambiental, o alojamento dos funcionários e dois sanitários públicos. A sede da UC dispõe de auditório, sala 
administrativa, sala compartilhada, copa, banheiros, guarita e sanitários. O Parque ainda conta com as salas e 
o Centro de Visitantes presentes no Núcleo de Educação Ambiental e com o prédio no qual estão situados os 
banheiros públicos. A UC dispõe de três áreas para recreação infantil, bicicletários, placas informativas e um 
estacionamento privativo, sem cobrança. 

 

A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Ato de Criação: Decreto Municipal nº 4.105, de 3 de junho de 1983. 

Objetivos da UC (não há no Decreto de criação): 

I. Recuperar e preservar o remanescente do ecossistema de restinga; 

II. Recuperar e proteger os recursos hídricos da UC; 

III. Preservar e promover o asilo de exemplares raros, endêmicos, ameaçados de extinção ou 
insuficientemente conhecidos da fauna e flora nativas; 

IV. Ampliar o patrimônio ambiental público do município; 

V. Estimular as atividades de recreação, educação ambiental e pesquisa científica quando compatíveis 
com os demais objetivos da UC; 

VI. Promover a conscientização ambiental, abordando os recursos naturais e os processos ecológicos 
existentes como veículo de aproximação das comunidades com a UC; 

VII. Contribuir com desenvolvimento regional, apoiando o desenvolvimento de atividades sustentáveis. 

Municípios Abrangidos: Rio de Janeiro/RJ 

Situação Fundiária: ( ) Não regularizada (x) Regularizada integralmente ( ) Regularizada parcialmente  

Altitude Mínima: nível do mar Altitude Máxima:  

Coordenadas do Quadrante (Latitudes Norte e Longitudes W de Greenwich) 

43
o 
22’ 50’’ W / 22

o 
59’ 40’’ S e 43

o 
22’ 05’’ W / 23

o 
00’ 00’’ S 

mailto:pnmbosquedabarra@ig.com.br
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A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Área: 54,398 hectares Perímetro: 2.909 m 

Geologia: O PNM Bosque da Barra encontra-se situado na planície costeira de Jacarepaguá, em ambiente de 
depósitos cenozóicos quaternários acumulados nas áreas baixas adjacentes à borda sul do conjunto de rochas 
cristalinas circundantes. Ocorrem, na área do parque e suas imediações, sedimentos arenosos compostos por 
depósitos flúvio-marinhos e depósitos eólicos. 

Solos: Ocorrem, na totalidade da área do PNM Bosque da Barra, Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos 
(RQg) compostos por associação de Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos êutricos ou típicos, horizonte A 
chernozênico + Espodossolos Ferrihumilúvicos Hidromórficos típicos ou arênicos, horizonte A moderado, álico 
+ Espodossolos Humilúvicos Hidromórficos arênicos ou típicos, horizonte A moderado, álico, todos com 
textura arenosa, fase campo e floresta hidrófilos de restinga, relevo plano. 

Clima: O PNM Bosque da Barra está inserido em uma região com ocorrência do subtipo climático Aw da 
classificação de Köppen, referente a clima tropical com uma estação seca em que a precipitação média 
mensal é inferior a 60 mm em pelo menos um mês por ano. A precipitação média anual na estação Itaúna no 
período 1997-2005 foi de 1.081,4 mm, sendo dezembro o mês mais chuvoso e agosto o mês mais seco. Na 
estação Riocentro a precipitação média anual para o mesmo período foi de 1.186,7 mm, sendo janeiro o mês 
mais chuvoso e junho o mês mais seco. A temperatura média anual na estação Rio de Janeiro é de 23,7°C, 
com máximas mensais entre 30,1°C, em janeiro, e 25,0°C, em julho. As temperaturas mínimas mensais variam 
entre 23,8°C, em fevereiro e março, e 18,2°C, em julho. 

Vegetação: O PNM Bosque da Barra está inserido em toda sua extensão em floresta ombrófila densa, com 
áreas de formação pioneiras de influência marinha (restingas), o qual abriga fitofisionomias distintas em 
arquitetura e desenvolvimento estrutural, apresentando certo nível de perturbação. No Parque estão 
presentes fitofisionomias de restinga arbóreo-arbustiva fechada e mata alagada, sendo a formação arbórea-
arbustiva a mais expressiva em toda a área da UC, com graus de desenvolvimento distintos e composição 
florística de maior riqueza, sendo que no estrato herbáceo ocorrem, com maior frequência, indivíduos de 
Bromeliaceae, Amaryllidaceae, Araceae, Arecaceae, Iridaceae e Orchidaceae; e, no estrato arbustivo, com 
maior representatividade, as espécies pertencentes as famílias Myrtaceae, Nyctaginaceae, Bignoniaceae, 
Melastomataceae, Malvaceae e Polygonaceae, indivíduos do jerivá Syagrus  romanzoffiana e moitas do 
tucum-do-brejo Bactris setosa. As matas alagadas circundam o lago existente no Parque, e correspondem a 
aproximadamente um terço da área total, apresentam-se com menor desenvolvimento estrutural e 
indivíduos bastante ramificados com altura média de 5 m, as espécies mais frequentes nestas áreas são 
samambaia-do-brejo Acrostichium aureum e taboa Typha domingensis, além de algumas plantas aquáticas, 
como o aguapé Eichornia crassipes, a salvinia Salvinia sp., a lentilha-d’água Lemna sp., Hydrocotyle sp., H. 
bonariensis e Nymphaea cf odorata. Considerando o grande grau de urbanização e especulação imobiliária, a 
vegetação inserida no PNM Bosque da Barra é fortemente pressionada por ações antrópicas, além disso, 
espécies invasoras apresentam um grande problema para a conservação. Apresentam-se, no parque, 
representantes de espécies exóticas como: o Jamelão Syzygium cumini (L.) Skeels, jambo Sygygium 
malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry, sombreiro C. fairchildiana R.A.Howard., agulinha Asparagos densiflorus, 
xeflera Schefflera actinophylla, jibóia Epipremnum pinnatum (L.) Engle, goiaba Psidium guajava, casuarina 
Casuarina esquisetifolia, amendoeira Terminalia catapa, melão-de-são-caetano Momordica charantia e 
bunda-de-negro Thumbergia alata. Estas espécies concentram-se principalmente nas áreas circundantes ao 
Parque e nas margens da maior parte dos fragmentos de restinga e vegetações existentes. 

Fauna: Na região do PNM Bosque da Barra a fauna é rica e diversificada, porém, com populações escassas. É 
de grande importância conservacionista, extensiva também ao considerável interesse científico. O destaque 
fica por conta das borboletas, em especial a borboleta-da-praia Parides ascanius, quase extinta de seu hábitat 
natural – as restingas brejosas. Conta com registros de 113 espécies de aves, correspondente a 20 % de toda 
a avifauna do município, com a presença da espécie endêmica da Mata Atlântica, o tiê-sangue Ramphocelus 
bresilius, e de outras espécies ameaçadas de extinção. A composição da mastofauna baseia-se em indivíduos 
de ampla distribuição, muitos deles sinantrópicos, podendo-se destacar as espécies de mico-estrela Callithrix 
jacchus e o gambá Didelphis marsupialis. Algumas espécies da Ordem Carnivora, como Cerdocyon thous, 
Procyon cancrivorus, Lontra longicaudis e Galictis cuja, são espécies de interesse conservacionista e 
apresentam status de conservação preocupante, pois necessitam áreas de vida em ambientes com grande 
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A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

exigência de qualidade ambiental. Quanto à herpetofauna registrada na área do Parque há menção de 
ocorrência de 20 espécies de anfíbios anuros e 16 de répteis. Desses táxons, o anfíbio Chiasmocleis carvalhoi 
é espécie ameaçada do Rio de Janeiro, encontrada no PNM Bosque da Barra, havendo ainda mais quatro 
espécies alocadas em alguma categoria de ameaça regional, nacional ou internacional. Dentre os répteis o 
jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris, é o único crocodiliano nativo do estado do Rio de Janeiro, 
ocorrendo ao longo do litoral fluminense, podendo ser encontrado em todo o complexo lagunar de 
Jacarepaguá no município do Rio de Janeiro. É uma espécie considerada como ameaçada para este município 
em decorrência do crescimento urbano que vem reduzindo as áreas naturais originalmente ocupadas por 
representantes desta espécie, evidenciando a grande importância da área na manutenção e conservação da 
herpetofauna regional. Em relação à ictiofauna, as espécies introduzidas de tilápia Oreochromis niloticus e 
Tilapia rendalli, as quais, em conjunto com intervenções antrópicas, como o mau uso do solo e dos recursos 
hídricos no entorno do Parque, representam as principais ameaças à sobrevivência das espécies de peixes 
nativas e, em particular, de Notholebias minimus, espécie endêmica e ameaçada de extinção no município do 
Rio de Janeiro. 

Relevância: O PNM Bosque da Barra protege uma parcela importante de restinga do município do Rio de 
Janeiro que se encontra em estado de degradação devido a grande pressão sofrida, no geral, decorrente da 
expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro. Apresenta ambientes bem similares aqueles que, 
originalmente, encontravam-se em toda a Baixada de Jacarepaguá, como brejos, várzeas turfosas alagadiças e 
planícies arenosas. Com localização próxima aos centros urbanos, apresenta um atributo de disseminador de 
ideias, conceitos e políticas ambientais para a sociedade.  

Bioma: Mata Atlântica 

Ecossistemas: mata de restinga, várzea e lagos. 

Plano de Manejo anterior: ( ) sim  ( X ) não 

Principais problemas: 

I. Número de funcionários insuficiente; 

II. Falta de controle na entrada do Parque (portão de acesso); 

III. Falta de segurança pública; 

IV. Comunicação visual ineficaz; 

V. Ausência de gestão integrada; 

VI. Infraestrutura insuficiente (sem quiosques, poucos banheiros). 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA OS VISITANTES 

Acesso à Sede da UC 

Os acessos podem ser feitos a partir do centro da cidade do Rio de Janeiro e Zona Sul, via Avenida das 
Américas e Avenida Sernambetiba, e a partir da Zona Norte e Zona Oeste, via Avenida Ayrton Senna.  

Atrativos e época de visitação 

O Parque funciona de terça-feira a domingo, estando aberto também nos feriados, no horário entre 8 h e 
17 h. Durante o período em que o estado do Rio de Janeiro adota o horário de verão o Parque estende seu 
horário de visitação até as 18 h. Esses horários foram instituídos pelo Decreto Municipal nº 30.181, de 2 de 
dezembro de 2008. Os principais atrativos são: O Núcleo de Educação Ambiental, que possui um centro de 
visitantes com exposições e atividades; Áreas de Recreação Infantil; Trilhas: há dois principais circuitos de 
trilhas, os quais podem ser divididos em Circuito Esportivo (delimita o contorno de toda a área da UC) e 
Circuito de Visitação (circuito localizado na área interna do Parque); Circuito Esportivo (CE) - destina-se, em 
sua maioria, ao público de atletas corredores, ciclistas e praticantes de caminhada. Não há equipamentos 
turísticos instalados, apenas bancos para descanso na porção média do trajeto;  Circuito de Visitação (CV) - 
pode ser subdividido em três: trajeto de acesso ao banco de areia A (CV 1), trajeto de acesso ao banco de 
areia B (CV 2) e o trajeto circular que contorna o lago (CV 3); O PNMBB possui banheiros públicos para os 
visitantes. 
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PESQUISAS CIENTÍFICAS REALIZADAS NA UNIDADE 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 1 1 2 5 

RESPONSABILIDADE PELA GESTÃO DA UNIDADE 

Nome: Débora Cristina de Souza 

Nível de Instrução: Graduação e mestrado em Ciências Sociais, conclusão de curso em “Formação de 
Gestores” pela GUC. 

Tempo no cargo: 1 ano 

Observações Gerais: o PNM Bosque da Barra faz parte da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, declarada 
pela UNESCO em 1992, e integra o Mosaico Carioca, criado por meio da Portaria nº 245, de 11 de julho de 
2011. O Conselho Consultivo do Parque está em processo de formação e capacitação. 

AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Conscientização Ambiental: o PNM Bosque da Barra conta com um Núcleo de Educação Ambiental, no qual 
são realizadas diversas atividades voltadas ao ensino da educação ambiental. A UC recebe escolas públicas e 
privadas com palestras e visitas guiadas. O Parque dispõe de totens informativos e educativos com o intuito 
de desenvolver o uso público consciente.  

Uso Público: o PNM Bosque da Barra possui visitação intensa, principalmente nos finais de semana e 
feriados, e na época do verão. Há dois principais circuitos de trilhas no Parque, os quais podem ser divididos 
em Circuito Esportivo (delimita o contorno de toda a área da UC) e Circuito de Visitação (circuito localizado na 
área interna da UC). Os circuitos e trajetos presentes são circulares ou em oito, interligados por pequenos 
trechos lineares percorrendo os principais pontos de acesso ao uso público. O principal atrativo do Parque é o 
lago. Por esse motivo, é onde permanece a maior concentração de turistas nos fins de semana. Os demais 
atrativos concentram-se nos aspectos da paisagem, na observação da fauna e flora, além dos meliponários do 
Projeto Abelhas Nativas Sem Ferrão, e do Horto Carlos Toledo Rizzini. A média de visitantes por mês, de 
acordo com os dados dos anos de 2012 e 2013, variou entre 10.000 a 12.000 pessoas. No entanto, essa 
quantidade tem aumentado consideravelmente, tendo alcançado mais de 14.500 visitantes no mês de julho 
de 2013. Importante ressaltar que esse número aponta estar acima da capacidade de suporte do ambiente 
(limite de uso e mínimo impacto do visitante, tendo em vista os propósitos de conservação do ecossistema e 
da biodiversidade incluída na categoria de manejo Parque). Outro ponto alarmante refere-se ao excessivo 
número de visitantes nos finais de semana (sendo registrado um público superior a 3.000 pessoas, em 
algumas ocasiões). 

Fiscalização: é realizada por meio de ações conjuntas com fiscais da Coordenadoria Geral de Controle 
Ambiental (CGCA), do Grupamento Especial de Defesa Ambiental (GDA), da Guarda Municipal e equipe da 
Gerência de Unidades de Conservação (GUC). 

Pesquisas: diversas pesquisas científicas vêm sendo realizadas no PNM Bosque da Barra, nos últimos anos, 
conforme previsto pela Resolução SMAC nº 85, de 16 de março de 2001, que estabelece os procedimentos de 
autorização para realização de pesquisas científicas nas UC municipais. Atualmente existem 5 projetos de 
pesquisa em andamento na unidade de conservação, todos nas áreas de ciências biológicas. Não há, porém, 
um programa de pesquisa e monitoramento dirigido aos desafios para o manejo e a gestão do PNM Bosque 
da Barra.  
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4 HISTÓRICO, ANTECEDENTES LEGAIS E JUSTIFICATIVAS DE 
CRIAÇÃO 

A Baixada de Jacarepaguá, região situada entre os dois maciços rochosos, da Tijuca e da Pedra 
Branca, começou a ser explorada ao longo dos séculos XVI e XVII, sendo ocupada por grandes 
sesmarias, fazendas e engenhos, que foram progressivamente fracionados e instalados nas planícies 
em função do terreno plano e dos mananciais de água, o que proporcionou um desenvolvimento 
econômico baseado em atividades rurais. As plantações de café e a criação de pastos arrasavam a 
Mata Atlântica da região. A porção litorânea não teve desenvolvimento crescente por não ser 
adequada nem para o plantio e nem para criação de animais (ARAÚJO, 2007).  

Até o final do século XVII grande parte dessa região pertencia à Fazenda do Camorim, Vargem 
Pequena e Vargem Grande, de propriedade de Dr.ª Vitória de Sá e Benevides, neta do antigo 
governador da cidade, Salvador Correia de Sá (IBAM/DUMA, PCRJ/SMAC, 1998). 

A presença dos engenhos de açúcar ocasionou uma maior mobilidade e a expansão da vida urbana, 
porém, no meio rural refletiu-se como uma estagnação. A abertura dos canais e a desobstrução do 
leito dos rios permitiu a intercomunicação entre as lagoas e os principais cursos d’água, podendo ir 
do Itanhangá e o Largo da Barra até Curicica e Vargem Pequena (D’ELIA, 2005). As casas, como as dos 
beneditinos, são para passar temporadas, para meditar, para recuperar a saúde e para produzir um 
centro que se impunha – à Corte, que passava a incluir a baixada de Jacarepaguá. 

Na segunda metade do século XIX, com o declínio econômico sofrido pelas fazendas produtoras de 
açúcar, as grandes propriedades foram parceladas e vendidas a novos ocupantes ou doadas a antigos 
escravos. Em 1891, todas as terras remanescentes das propriedades de Dª Vitória de Sá e Benevides, 
que foram legadas por testamento à Ordem dos Beneditinos, foram vendidas à Companhia Central 
de Jacarepaguá, que as repassou ao Banco de Crédito Móvel em pagamento de dívidas 
anteriormente assumidas (IBAM/DUMA, PCRJ/SMAC, 1998). 

Devido à fragmentação das grandes propriedades e a desvalorização das terras o processo de 
regularização fundiária da região só iniciou após a criação do imposto territorial, em 1922, e a 
consequente elevação das taxas de arrendamento (D’ELIA, 2005).  

Nos anos de 1930 se inicia a ocupação da Barra da Tijuca “com a aprovação dos primeiros 
loteamentos da região: Tijucamar, Jardim Oceânico e Recreio dos Bandeirantes, quando começam a 
proliferar casas comerciais e residências”. Os dois primeiros loteamentos citados formavam, 
respectivamente, “as glebas A e B da Fazenda da Restinga, que ocupava grande área da Barra da 
Tijuca e foram desmembradas em glebas de A a G, em 1938” (OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2004). 

No século XX, alguns fatores influenciaram no processo de formação da Baixada de Jacarepaguá. A 
expansão e o avanço tecnológico dos transportes facilitaram o desenvolvimento da economia local e 
a melhoria da infraestrutura. Com o crescimento, a região que antes era rejeitada devido à distância 
do centro urbano e a falta de recursos auferiu novos povoados. Em virtude da viabilização da 
estrutura viária os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes surgiram entre os anos 
de 1935 e 1950.  

Dada a importância da área como uma baixada extremamente singular na cidade do Rio de Janeiro, 
com características peculiares, no fim da década de 1960 o então Governador do estado da 
Guanabara, Francisco Negrão de Lima, contratou o arquiteto Lúcio Costa para a elaboração de um 
Plano Piloto, denominado Plano Piloto para a Urbanização da Baixada Compreendida entre a Barra 
da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá, com o intuito de conciliar a expansão urbana 
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com a preservação da natureza. O Plano Piloto para a Urbanização da Baixada, compreendida entre a 
Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá, foi entregue a Negrão de Lima e aprovado 
pelo Decreto-Lei nº 42, de 23 de junho de 1969, mas somente em 1976 é institucionalizado. O 
objetivo principal do Plano Piloto, também conhecido por Plano Lúcio Costa, era o de controlar a 
expansão urbana e preservar a geografia do lugar, suas belezas naturais como as praias, as dunas, 
restingas, manguezais e lagoas, já que era uma das últimas áreas disponíveis para onde a cidade 
poderia se expandir. 

Esse Plano propôs para a Barra da Tijuca uma nova forma de organização do espaço: o crescimento 
urbano aliado às questões ambientais. O ponto central do Plano era a construção de duas vias 
principais, a Avenida das Américas e a Avenida Alvorada (atualmente Avenida Ayrton Senna), que 
fariam a ligação de todo o bairro, e a criação de núcleos autônomos; também limitava os gabaritos 
para construção dos prédios, previa áreas de preservação, dentre outros aspectos (SILVA, 2004). 

Umas das determinações do plano A foi que a área pertencente à Aeronáutica ao longo da Avenida 
Ayrton Senna, ocupada parcialmente pelo Aeroporto de Jacarepaguá, deveria ser transformada em 
parque municipal, o atual PNM Bosque da Barra, com a finalidade de preservar importante 
remanescente de restinga (IBAM/DUMA, PCRJ/SMAC, 1998; SILVA, 2004). 

Com a construção das vias de acesso e com o Plano Lúcio Costa, começava efetivamente a ocupação 
e urbanização da Barra da Tijuca. A área se transformou, muito rapidamente, na grande área de 
expansão e especulação imobiliária da cidade do Rio de Janeiro. Esse governo também foi 
responsável pela construção do Elevado das Bandeiras, que incluía os túneis Dois Irmãos, Joá e São 
Conrado, fazendo ligação com a Zona Sul; pela pavimentação da Avenida Alvorada (atual Avenida 
Ayrton Senna) e da BR-101 (atual Avenida das Américas), que facilitariam a ligação com Jacarepaguá; 
assim como de promover estudos e projetos sobre futuras obras viárias. E, na década de 1970, a 
CEDAE começa a ampliar a implantação de infraestrutura (ampliação da rede de abastecimento de 
água e gás). Para acompanhar o crescimento urbano e econômico, obras de drenagem foram 
necessárias para o escoamento de águas represadas nos terrenos baixos e a construção de molhe de 
pedras nos canais da Baixada, de modo a conter a vazão dos rios (SILVA, 2004; OLIVEIRA, 2010). 

As esferas públicas já acompanhavam o processo de degradação ambiental que ocorria na região, 
com fauna e flora nativas estando bruscamente ameaçadas devido à intensidade das intervenções 
antrópicas. A derrubada da vegetação para plantio dos cafezais e formação das pastagens, a 
expansão urbana e a ocupação das margens de rios e canais acarretaram uma série de alterações no 
meio natural. Ações como a desapropriação das terras no entorno das lagoas e medidas mais 
restritivas foram impostas objetivando a preservação local (D’ELIA, 2005). 

Com o propósito de preservar as faixas marginais do complexo lagunar de Jacarepaguá frente a 
crescente urbanização e degradação da área foi criada a Reserva Biológica de Jacarepaguá, em 1959. 
A área abrangia as lagoas de Marapendi, das Taxas e de seu canal e a Reserva Integral da praia. Além 
disso, foram implantados dois parques, o Parque Zoobotânico de Marapendi e o PNM Chico Mendes 
(ARAÚJO, 2007). 

Após a implantação do Plano Piloto, o Decreto Municipal nº 3.046, de 27 de abril de 1981, que 
disciplinou a ocupação do solo na área da Zona Especial 5 (ZE-5), definida e estabelecida pelo 
Decreto nº 322, de 03 de março de 1976, determinou a área do atual PNM Bosque da Barra como de 
preservação ambiental dos monumentos naturais tombados, visando principalmente proteger os 
remanescentes da vegetação de restinga e a paisagem natural da área das constantes ações 
humanas na região (INSTITUTO IGUAÇU, 2013). 

O Bosque da Barra foi efetivamente implantado em 1982, com base no projeto paisagístico do 
arquiteto Mario Sophia e no projeto arquitetônico de Carlos Werneck de Carvalho. Em homenagem 
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ao importante médico e botânico brasileiro Manuel Arruda Câmara, o Parque foi criado e 
denominado oficialmente como Parque Arruda Câmara em 1983, estabelecido pelo Decreto 
Municipal nº 4.105, de 03 de junho de 1983. 

A partir de 1992, a Fundação Parques e Jardins (FPJ) instituiu um programa de produção de espécies, 
o Projeto Flora do Litoral, tendo como objetivo a produção de mudas de vegetação típica de restinga, 
incluindo mudas de espécies ameaçadas de extinção voltadas para a recuperação de áreas 
degradadas dos Parques Naturais Municipais de Marapendi e Bosque da Barra. 

As primeiras ações efetivas, no entanto, começaram em 1993, com um programa de seleção e coleta 
de sementes e produção de mudas no Horto Central da FPJ, na Taquara, em Jacarepaguá. No ano 
seguinte a produção foi transferida para um espaço maior, culminado com a criação oficial, em 1997, 
do Horto Carlos Toledo Rizzini, assim batizado em homenagem ao botânico morador da Barra da 
Tijuca que estudou plantas de restinga. Localizado no PNM Bosque da Barra, o horto dispõe de uma 
área de 7.000 m², cuja produção mensal chegou a atingir cerca de 25.000 mudas. 

Em 18 de junho de 2002, a Lei Municipal nº 3.413 determinou o tombamento do Parque Arruda 
Câmara por interesse paisagístico, ficando vedados, na referida área, de acordo com o art. 3º: 

I. A extração, o corte, ou retirada de espécies vegetais nativas; 

II. Ações que impeçam ou dificultem a regeneração natural da vegetação nativa; 

III. O acender de fogo sob qualquer pretexto; 

IV. A perseguição ou captura de animais, bem como a retirada de ovos ou destruição de 
ninhos ou criadouros; 

V. Os cortes, aterros ou qualquer alteração do perfil natural do terreno; 

VI. A implantação, expansão ou alteração dos traçados do projeto de serviços públicos, tais 
como rede de abastecimento de água e esgoto, de transmissão de energia elétrica de 
telefonia e distribuição de gás, entre outros, sem autorização do órgão responsável; 

VII. Qualquer outra intervenção, obra ou atividade de caráter público ou privado, sem a 
autorização da Secretaria de Meio Ambiente. 

O Decreto Municipal nº 22.622, de 19 de fevereiro de 2003, decretou a renomeação e gestão dos 
parques públicos, considerados como Unidades de Conservação, segundo a Lei Federal nº 9.985, de 
18/07/2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), no 
qual os parques municipais que passaram a serem intitulados Parques Naturais Municipais, dentre 
eles o Parque Arruda Câmara (Bosque da Barra), com denominação de Parque Natural Municipal 
Bosque da Barra, com gestão coordenada pela SMAC, por meio da Gerência das Unidades de 
Conservação. 

4.1 ORIGEM DO NOME 

O nome é uma referência e homenagem ao médico e botânico brasileiro, Manuel Arruda Câmara, 
um dos mais importantes naturalistas do final do século XVIII. Posteriormente, por meio do Decreto 
Municipal nº 22.662, de 19 de fevereiro de 2003, é oficialmente renomeado como Parque Natural 
Municipal Bosque da Barra, em referência ao bairro onde está localizado – Barra da Tijuca. 
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5 ENQUADRAMENTO INTERNACIONAL 

O Parque Natural Municipal (PNM) Bosque da Barra localiza-se no bioma da Mata Atlântica que, sob 
intensa pressão antrópica, é reconhecidamente um dos hotspots de biodiversidade mais ameaçados 
do planeta – áreas que, além de uma diversidade biológica ímpar, encontram-se sob grave ameaça 
de destruição. Os 34 hotspots mapeados ocupam 2,3 % da superfície do planeta e abrigam 50 % de 
todas as espécies de plantas e 42 % das espécies de vertebrados terrestres (LAMAS et al., 2007). 

A conservação in situ, por meio da criação e gestão de áreas protegidas, constitui estratégia-chave 
para a proteção de estoques da diversidade biológica mundial, assim como um compromisso de 
grande relevância para assegurar o controle soberano efetivo sobre as reservas nacionais. Neste 
sentido, a proteção, restauração e ampliação de seus fragmentos por meio da implantação de 
Unidades de Conservação (UC) alinham-se às estratégias globais de conservação da biodiversidade. 

As UC são instrumentos essenciais para o cumprimento dos compromissos assumidos pelos países 
signatários da Convenção da Diversidade Biológica (CDB). Ratificada por 157 países durante a 
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), em 1992, a 
CDB estabelece a moldura global para políticas a serem implementadas nos contextos nacionais dos 
países signatários, visando o cumprimento dos seus principais objetivos: conservação da diversidade 
biológica, que compreende a variabilidade viva das espécies e de seus hábitats, utilização sustentável 
dos seus recursos e repartição justa e equitativa dos benefícios derivados. 

Em 2006, durante a Conferência das Partes (COP 8), realizada em Curitiba/PR, foram projetadas as 
metas globais de conservação para 2010, Ano Internacional da Biodiversidade. No total, 51 metas 
definidas foram distribuídas em sete componentes: Conhecimento da Biodiversidade; Conservação 
da Biodiversidade; Utilização Sustentável dos Componentes da Biodiversidade; Monitoramento, 
Avaliação, Prevenção e Mitigação de Impactos sobre a Biodiversidade; Acesso aos Recursos 
Genéticos, Conhecimentos Tradicionais Associados, e Repartição de Benefícios; Educação, 
Sensibilização Pública, Informação e Divulgação sobre Biodiversidade; e Fortalecimento Jurídico e 
Institucional para a Gestão da Biodiversidade. 

O relatório Panorama da Biodiversidade Global 3, da Organização das Nações Unidas (ONU), 
apresentado durante a Conferência das Partes da Convenção da Diversidade Biológica (CDB) 
realizada na cidade de Nagoya, Japão, em 2010, revelou que tais metas não se concretizaram e 
algumas das principais pressões sobre a biodiversidade continuam e, mesmo, se intensificaram (LINO 
& SIMÕES, 2011). 

Para a Mata Atlântica, as metas assumidas pelo Brasil, embora ambiciosas, podem ser consideradas 
cumpridas em relação a conhecimento e conservação da biodiversidade. Em geral, houve um avanço 
significativo, se comparado à situação nacional como um todo, o que demonstra que os esforços da 
sociedade em defesa do bioma trouxeram resultados positivos (LINO & SIMÕES, 2011). 

Na COP 11, realizada em Hyderabad, Índia, entre 1 a 5 de outubro de 2012, o texto final apresentou 
poucos avanços em relação aos recursos financeiros para o cumprimento das Metas de Aichi, 
acordadas há dois anos em Nagoya, as quais são compostas por um conjunto de 20 tarefas globais 
para a conservação da diversidade biológica que devem ser alcanças até 2020. Uma das metas 
refere-se à necessidade de que pelo menos 17 % de áreas terrestres e de águas continentais e 10 % 
de áreas marinhas e costeiras devem ser conservadas por meio de sistemas de áreas protegidas, com 
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previsão de limites mínimos dessas áreas em terra e mar para cada país até 2020. A criação de áreas 
protegidas ajudará a alcançar objetivos como a recuperação dos recursos haliêuticos, de espécies 
ameaçadas e a restauração de áreas degradadas. 

Ficou estabelecido que os fluxos internacionais de recursos destinados à biodiversidade deverão 
dobrar até 2015, e deverão, pelo menos, se manter neste nível até 2020. Em 2015, pelo menos 75 % 
dos países participantes deverão incluir a biodiversidade às suas prioridades e aos seus planos de 
desenvolvimento nacional, e deverão adotar medidas para aumentar o financiamento em prol da 
conservação e da restauração da biodiversidade. 

Na decisão sobre áreas protegidas aprovada na COP 11 os países se comprometeram a buscar a 
integração dos planos nacionais de ação para áreas protegidas às estratégias nacionais de 
biodiversidade e de internalização das metas de Aichi. Esses planos nacionais devem ser adotados 
por meio de instrumentos políticos internos e conter as bases sobre o apoio financeiro necessário, 
incluindo os orçamentos nacionais e recursos bilaterais e multinacionais. 

5.1 ÁREAS PROTEGIDAS EM AMBIENTES URBANOS  

O PNM Bosque da Barra, assim como outras UC inseridas em ambientes urbanos, comporta 
complexidades específicas de gestão associadas a impactos resultantes da rápida expansão das 
cidades sem planejamento estratégico. Reflexos derivados das formas de uso do solo, acesso, riscos, 
territorialidades, desigualdade social e justiça ambiental demandam esforços diferenciados, 
orientados à proteção e ao manejo dos seus ecossistemas. Além disso, a legislação vigente, que 
respalda a gestão das UC, foi pensada, planejada e estruturada com base nas necessidades geradas 
pelas UC que, na sua maioria, localizam-se distantes ou isoladas dos grandes centros urbanos 
(MAZZEI, 2002). 

Segundo Menezes (2004), as UC urbanas ainda são relegadas a um tratamento claramente 
secundário no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), quando comparadas às UC 
com mata primária, tamanho significativo para abrigar espécies animais de topo da cadeia alimentar 
e sem muita pressão à integridade de seus limites. Entretanto, as UC urbanas são importantíssimos 
polos de educação ambiental, já que são facilmente acessáveis por substancial parcela da população 
brasileira. 

Além disso, algumas UC inseridas no contexto urbano contribuem com serviços e benefícios diretos e 
indiretos para a sociedade, como, por exemplo, por meio da geração de empregos e renda, devido à 
grande visitação, e com o abastecimento de água, como é o caso do PE Pedra Branca, do PN Tijuca e 
do PNM da Serra do Mendanha, com uma grande quantidade de nascentes que abastecem a cidade 
do Rio de Janeiro. 

Os primeiros debates voltados para a situação das áreas protegidas localizadas em contextos 
urbanos foram iniciados no final da década de 1990. Questões relacionadas aos benefícios 
disponibilizados para as populações urbanas, intensificação dos impactos, sobretudo daqueles 
associados aos efeitos da poluição, sobre os ecossistemas protegidos e necessárias estratégias para 
maior integração das áreas protegidas à dinâmica das cidades ganharam destaque internacional.  

Desafios comuns, traduzidos por experiências conduzidas em distintos contextos nacionais, indicam 
questões partilhadas pelos distintos contextos nacionais do norte e do sul, identificadas e abordadas 
no âmbito da Urban Protected Areas Network (Rede de Áreas Protegidas Urbanas). Em 2030, estima-
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se que 61 % da população mundial viverá em cidades. Nos países em desenvolvimento tal quadro 
corresponderá a um incremento de 93 % da população urbana1. 

Durante o Congresso Mundial de Parques realizado em Durban, África do Sul, em 2003, a União 
Internacional para a Conservação da Natureza (UICN) realizou o Workshop The Urban Imperative (O 
Imperativo Urbano) para definir estratégias e programas inovadores e parcerias orientados para a 
conservação de áreas protegidas urbanas, a cargo do Urban Specialist Group (Grupo de Especialistas 
Urbanos). 

Diversas cidades como Londres, Paris, Cape Town (África do Sul), Hong Kong (China), Albuquerque, 
Chicago e o estado da Califórnia (Estados Unidos), dentre outras, apresentaram suas estratégias. Os 
principais temas abordados abarcam o papel das áreas protegidas no abastecimento de água em 
grandes cidades, benefícios das áreas protegidas para comunidades urbanas e a defesa e restauração 
de patrimônios naturais urbanos. 

A consolidação do debate internacional vem sendo conduzida pela UICN por meio da definição de 
uma agenda orientada para a gestão urbana; da edição de relatório sobre áreas protegidas urbanas 
na série Guia de Melhores Práticas em Áreas Protegidas; e da realização do Workshop ‘Urban 
Dimensions of Nature Conservation: Roles for IUCN’, durante o Congresso Mundial de Parques da 
UICN, a ser realizado em Jeju, Coréia, em setembro de 20122. 

Cabe ressaltar que a interface entre gestão de áreas protegidas e ações para a promoção da redução 
das desigualdades sociais já foi extensamente tratada no V Congresso Mundial de Áreas Protegidas 
da UICN, realizado em Durban, África do Sul, em 2003. Conforme Peixoto (2010), o Plano de Ação de 
Durban para áreas protegidas recomendou ações nos âmbitos internacionais, nacionais, regionais e 
locais, dando destaque à importância das populações humanas para a conservação da 
biodiversidade. Scherl (2006, apud Peixoto, 2010) faz referência ao papel das áreas protegidas na 
redução da pobreza, buscando bases mais amplas de integração, por parte dos governos, 
organizações intergovernamentais, setor privado e sociedade civil, abarcando os seguintes princípios 
gerais:  

I. Utilização do potencial das áreas protegidas tanto para conservar a biodiversidade como 
para contribuir para a redução da pobreza, é preciso integrá-las num amplo programa 
de planificação de desenvolvimento sustentável;  

II. Contribuição das áreas protegidas para a redução da pobreza em nível local, mas caso 
não fosse possível, que não criassem nem agravassem problemas relativos à pobreza; 

III. Conservação da biodiversidade, tanto pelo seu valor como meio de subsistência local 
quanto pela sua condição de bem público nacional e global;  

IV. Participação equitativa, nos âmbitos local, nacional e global, nos custos e benefícios 
gerados pelas áreas protegidas; 

V. Compensações justas e integrais para as comunidades afetadas nos casos registrados de 
impactos negativos (de caráter social, cultural e econômico) causados pelas áreas 
protegidas; 

                                                           
1
Disponível no endereço eletrônico http://biodivercities.net/context-and-objectives/, acessado em Nov/2013. 

2
Disponível no endereço eletrônico: http://www.interenvironment.org/pa/papers2.htm, acessado em Nov/2013. 
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VI. Incorporação de uma perspectiva de gênero que inclua os vários papéis da mulher e do 
homem na dinâmica dos meios de subsistência, contribuindo assim para uma 
participação equitativa nos benefícios e para a eficiência dos sistemas de governança. 

As recomendações geradas em Durban para propostas inclusivas na gestão de áreas protegidas são 
listadas a seguir, de acordo com Peixoto (2010): 

1) Estabelecimento de associações com comunidades pobres para que essas se tornem 
agentes dinâmicos no desenvolvimento das áreas protegidas;  

2) Fortalecimento de mecanismos que permitam aos pobres participar ativamente da 
tomada de decisões relacionadas com as áreas protegidas e para aumentar sua 
capacidade de ação enquanto agentes de conservação por direito próprio; 

3) Criação de mecanismos favoráveis aos pobres a fim de recompensar o desenvolvimento 
de atividades de proteção ao meio ambiente, incluindo o pagamento pela prestação de 
serviços ambientais, a minimização e abrandamento dos danos para a biodiversidade e 
meios de subsistência, a justa indenização por perdas decorrentes de conflitos entre 
seres humanos/vida silvestre, restrição do acesso às áreas protegidas e redução dos 
serviços ambientais; 

4) Respeito e reconhecimento nos processos de negociação e tomada de decisão, dos 
direitos de propriedade, usufruto e acesso das populações locais, especialmente dos 
pobres, e a prevenção de futuras perdas dos direitos;  

5) Maior responsabilidade e transparência nos processos de tomada de decisão relativos às 
áreas protegidas;  

6) Interpretações mais inclusivas das categorias de áreas protegidas que reflitam os 
interesses e as iniciativas dos pobres, incluindo o papel das áreas de conservação 
comunitária;  

7) Promoção de programas de restauração para áreas modificadas e degradadas com 
benefícios referentes à biodiversidade associados a bens e serviços para melhorar os 
meios de subsistência nas áreas protegidas e na paisagem que as rodeia;  

8) Incorporação das áreas protegidas na planificação e políticas de desenvolvimento 
nacionais e internacionais, em particular nas estratégias de redução da pobreza e na 
implementação de Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; 

9) Desenvolvimento de sistemas financeiros e de governança inovadores para otimizar a 
sinergia entre a gestão de áreas protegidas e as atividades de redução da pobreza;  

10) Aumento dos recursos financeiros disponíveis para recompensar as comunidades e os 
países pobres por serviços prestados ao manejo de bens públicos mundiais; 

11) Melhoria dos conhecimentos e compreensão das conexões entre áreas protegidas e 
redução da pobreza e, em particular, do impacto, tanto negativo como positivo, de tais 
áreas nos meios de subsistência da população rural e pobre. 

Em consonância com as proposições e recomendações de Durban o II Congresso Latino-americano 
de Parques Nacionais e outras Áreas Protegidas, realizado em 2007, em Bariloche, Argentina, 
elaborou a Declaração de Bariloche. Na América Latina, cerca de 4.000 áreas protegidas ocupam uma 
superfície maior do que 4 milhões de km2, ou mais de 18 % do seu território terrestre e 20 % do 
território de todas as áreas protegidas do mundo.  
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Finalmente, em 2008, o VI Congresso Mundial da Natureza, em Barcelona, Espanha, focalizou 
soluções para os problemas referentes ao ambiente natural e sua relação com o desenvolvimento 
humano, social e econômico. O Congresso promoveu 106 resoluções e 30 recomendações, com 
destaque para as propostas de interlocução entre as políticas para proteção da natureza e as sociais. 
O fortalecimento das áreas protegidas inseridas em malha urbana corresponde a uma dessas 
propostas, tendo rebatimento direto nas resoluções listadas no Quadro 5.1. 

Quadro 5.1 Resoluções firmadas durante o VI Congresso Mundial da Natureza realizado em Barcelona, 
Espanha (2008). 

RESOLUÇÕES OBJETIVOS 

Resolução nº 4.037 Trata das áreas de conservação municipais, e solicita a todos os países que reconheçam a 
importância das áreas protegidas municipais para a conservação da biodiversidade, bem como 
para aumentar a efetividade dos sistemas de áreas protegidas. Recomenda a construção de um 
banco de dados mundial para monitorar esse instrumento de conservação, e que esse tema 
seja tratado no âmbito do Programa de Trabalho de Áreas Protegidas da CDB, na ocasião da 
Conferência das Partes (COP10), em 2010. 

Resolução nº 4.058 Trata da temática da conservação e a redução da pobreza, reconhecendo que a CDB, quando 
se compromete a reduzir a perda da biodiversidade até 2010, estabelece também o 
compromisso de apoiar a redução da pobreza. Além disso, esta Resolução aprovou o princípio 
de que, quando as políticas e atividades de conservação afetarem as populações locais, essas 
deverão se esforçar para contribuir com a redução da pobreza ou, no mínimo, não realizar 
nenhum dano às populações. 

Resolução nº 4.094 Incentiva e apoia as políticas locais e regionais para a conservação da biodiversidade, 
solicitando aos governos locais e regionais e suas organizações representativas que, no 
exercício de suas competências, articulem políticas específicas de conservação da 
biodiversidade e desenvolvimento sustentável dos recursos naturais e incorporando em suas 
políticas setoriais esses elementos como fatores importantes na tomada de decisão. 

Resolução nº 4.128 Busca o estabelecimento de redes de áreas naturais protegidas urbanas e periurbanas a partir 
da constatação de que cerca da metade da população mundial habita áreas urbanas, e que as 
previsões estimam, para 2050, mais de 70 % da população mundial concentrada nas cidades. 
Destaca que, nas últimas décadas, uma expansão urbana descontrolada ao redor das cidades 
produziu a perda da funcionalidade do território em termos ambientais, sociais, agrícola, 
faunístico, florístico, entre outros, que, por sua vez, vem afetando a qualidade de vida dos 
cidadãos e a biodiversidade em geral. 

Fonte: Adaptado de Peixoto, 2010. 

Nesse contexto, foi ressaltado o direito dos cidadãos de desfrutar dos serviços ambientais, sociais e 
econômicos proporcionados pelos espaços naturais protegidos, assim como aos importantes 
benefícios para a saúde física e mental por meio das seguintes premissas, de acordo com Peixoto 
(2010): 

a) Integração, valorização e preservação dos espaços naturais agrícolas e florestais como 
parte da infraestrutura urbana;  

b) Inclusão das áreas protegidas nas políticas públicas de ordenação do território como 
uma ferramenta para conter o crescimento urbano descontrolado, estabelecendo 
sistemas de espaços verdes periurbanos (cinturões, corredores ou anéis ecológicos) ao 
redor e dentro das cidades;  

c) Contribuição desses espaços naturais para a identidade social, ambiental, econômica e 
cultural da cidade;  
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d) Inclusão dos projetos de espaços naturais metropolitanos no centro de qualquer política 
pública territorial, considerando o sistema dos espaços naturais como estruturantes da 
metrópole;  

e) Adoção de uma política global e diferenciada do planejamento ambiental de áreas 
metropolitanas, que reconheça o papel fundamental das áreas verdes em matéria de 
gestão, valorização, proteção e experimentação; 

f) Incremento à proteção, ao controle ambiental e à gestão dos espaços naturais e rurais 
localizados próximos às cidades, considerando a diversidade dos ecossistemas nas 
paisagens metropolitanas, mantendo a diversificação de uma agricultura sustentável, de 
forma a considerar como uma face importante da gestão de espaços periurbanos com 
uma mescla de vocações complementares tais como reservas biológicas, espaços 
agrícolas, recreativos, corredores ecológicos, entre outros; 

g) Respeito dos cidadãos pelo meio ambiente, bem como a promoção da participação de 
todos atores sociais nessa perspectiva. 

5.2 ÁREAS PROTEGIDAS URBANAS E MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DAS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

Outro fator decisivo na relação da gestão das UC com políticas ambientais globais diz respeito ao 
papel dos ecossistemas protegidos na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Face às 
previsões de alterações climáticas que deverão ocorrer neste século, a ampliação e a efetividade dos 
sistemas de áreas protegidas são medidas a serem integradas a outras respostas para a adaptação da 
biodiversidade aos impactos projetados.  

O 4º Relatório de Avaliação do II Grupo de Trabalho do Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC, em inglês), de 2007, menciona que, em alguns países da América Latina, a 
conservação de ecossistemas importantes está entre os principais esforços a serem adotados para o 
gerenciamento de riscos. Há consenso de que políticas ambientais adequadas terão peso decisivo 
para minimizar os impactos sociais e econômicos que estão por vir, e que afetarão de forma mais 
decisiva as populações economicamente fragilizadas. 

De acordo com o GT Impactos das Mudanças Climáticas no Brasil, instituído no âmbito do CONAMA, 
a intensidade dos impactos em um determinado sistema dependerá do seu grau de vulnerabilidade e 
da sua capacidade de responder a esses efeitos. Essa vulnerabilidade varia de acordo com fatores 
não diretamente associados à mudança climática, que reduzem a capacidade de resiliência e, por 
causa disso, medidas de adaptação devem ser adotadas de forma integrada ao manejo dos recursos 
naturais. Ações de conservação são recomendadas como parte do planejamento público e uma 
maior efetividade na obtenção de resultados eficazes a curto e médio prazo. O alcance dessas 
medidas tem rebatimento nacional, assim como em uma determinada região, um estado, um 
município ou em uma bacia hidrográfica.  

5.3 AS RESERVAS DA BIOSFERA – UNESCO 

Reservas da Biosfera são áreas de ecossistemas terrestres ou marinhos reconhecidos pelo programa 
MAB/UNESCO como importantes em nível mundial para a conservação da biodiversidade e para o 
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desenvolvimento sustentável, e que devem servir como áreas prioritárias à experimentação e 
demonstração dessas práticas. 

As Reservas da Biosfera são o principal instrumento do Programa MaB, e compõe uma rede mundial 
de áreas voltadas à Pesquisa Cooperativa, à Conservação do Patrimônio Natural e Cultural e à 
Promoção do Desenvolvimento Sustentável. 

Para tanto, devem ter dimensões suficientes, zoneamento apropriado, políticas e planos de ação 
definidos e um sistema de gestão que seja participativo, envolvendo os vários segmentos do governo 
e da sociedade. 

As Reservas da Biosfera devem cumprir de forma integrada três funções ou objetivos: 

I. Contribuir para conservação da biodiversidade, incluindo os ecossistemas, espécies e 
variedades, bem como as paisagens onde se inserem; 

II. Fomentar o desenvolvimento econômico que seja sustentável do ponto de vista 
sociocultural e ecológico; 

III. Criar condições logísticas para a efetivação de projetos demonstrativos, para a produção 
e difusão do conhecimento e para a educação ambiental, bem como para as pesquisas 
científicas e o monitoramento nos campos da conservação e do desenvolvimento 
sustentável. 

Portanto, Reservas da Biosfera constituem áreas prioritárias para experimentação e demonstração 
de práticas voltadas à pesquisa, conservação do patrimônio natural e cultural e à promoção do 
desenvolvimento sustentável através de relações harmônicas entre as sociedades humanas e o 
ambiente. 

Atualmente existem aproximadamente 564 Reservas da Biosfera em cerca de 109 países do mundo 
e, ainda que sejam declaradas pela UNESCO, as Reservas da Biosfera são propostas por iniciativa de 
cada país, e cabe integralmente a esse país sua administração, considerando-se os princípios do 
Programa MaB. 

5.4 RESERVA DA BIOSFERA NO BRASIL 

Reservas da Biosfera são áreas protegidas não consideradas como UC pela Lei do SNUC que, em seu 
Art. 41, as define como modelo internacional de gestão integrada, participativa e sustentável dos 
recursos naturais, tendo como objetivos básicos a preservação da diversidade biológica, o 
desenvolvimento de atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 
desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações. 

Seu papel aglutinador e articulador, com base em princípios de participação, descentralização, 
transparência, da busca de consensos e da não superposição de atribuições com instituições já 
existentes, vem sendo executado através de órgãos colegiados com participação simultânea e 
paritária entre entidades governamentais (federais, estaduais e municipais) e setores organizados da 
sociedade civil (ONG, comunidade científica, setor empresarial e populações locais). 

Seu território é delimitado segundo as seguintes categorias: Zonas Núcleo, Zonas de Amortecimento 
e Zonas de Transição (Figura 5.1). 
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A Zona Núcleo compreende as áreas legalmente protegidas, basicamente parques e outras UC de 
proteção integral federais, estaduais e municipais, com perímetro definido, cuja função principal é a 
proteção da biodiversidade.  

A Zona de Amortecimento é estabelecida no entorno das zonas núcleo, ou entre elas, e tem por 
objetivos simultâneos minimizar o impacto sobre esses núcleos e promover a qualidade de vida das 
populações da área, especialmente das comunidades tradicionais. Em geral, correspondem às áreas 
de mananciais, APA, áreas tombadas e outras regiões de interesse socioambiental.  

A Zona de Transição não possui limites fixos, destinando-se prioritariamente ao monitoramento e à 
educação ambiental para integrar de forma mais harmônica as zonas mais internas da Reserva com 
áreas externas, onde predominam usos e ocupação mais intensivos (urbanização, agricultura, 
indústria). 

Figura 5.1 Zoneamento proposto para uma Reserva da Biosfera. 

 
Fonte: RMBA, 2013. Disponível em: http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_1_zoneamento.asp, 2013. 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica foi reconhecida em fases sequenciais ao longo de vários 
anos: Fase I em 1991, Fase II em 1992, Fase III em 1993, Fase IV em 2000, Fase V em 2002 e Fase VI 
em 2008/2009. É a maior Reserva da Biosfera em área florestal do planeta, e atende o estabelecido 
no Programa MaB para as Reservas da Biosfera por sua importância à conservação da biodiversidade 
e para promoção do desenvolvimento sustentável. 

Com a Fase VI, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA passa a ter uma área com cerca de 
78.500.000 hectares (785.000 Km²), formando um corredor ecológico de mais de 6.750 km ao longo 
da costa, constituindo a maior Reserva da Biosfera de toda a Rede Mundial do Programa 
MaB/UNESCO – Homem e Biosfera. A Reserva da Biosfera cobre atualmente (Fase VI) áreas em 16 
dos 17 estados de ocorrência de Mata Atlântica (Figura 5.2).  
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Figura 5.2 Mapa da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Brasil na Fase VI. 

 
Fonte: RBMA, 2008. Disponível em: http://www.rbma.org.br/rbma/pdf/RBMAFaseVI(Brasil).pdf, 2013. 
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São 62.318.723 ha de áreas terrestres e 16.146.753 ha de áreas marinhas, envolvendo uma grande 
diversidade de ecossistemas. 

São Florestas Ombrófilas Densas; Florestas Ombrófilas Mistas, também denominada de Mata de 
Araucárias; Florestas Ombrófilas Abertas; Florestas Estacionais Semideciduais; e Florestas Estacionais 
Deciduais. 

Na Fase VI, a RBMA incluiu mais um estado (Goiás) e criou um novo Colegiado Regional (Colegiado 
Marinho) que reforça ainda mais seu sistema de gestão. 

Além disso, no território da RBMA está protegida uma série de ecossistemas associados à Mata 
Atlântica, como manguezais, campos de altitude, vegetação rupestre, dunas, restingas, costões 
marinhos, cavernas, ecossistemas cavernícolas, e vários outros situados em ilhas oceânicas. 

Foram também incluídas e atualizadas as zonas núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica a 
partir da criação, nos últimos anos, de várias UC de proteção integral, públicas e particulares, 
terrestres, costeiras e marinhas, nos âmbitos federal, estadual e municipal. As zonas núcleo foram 
também ampliadas significativamente com a inclusão de áreas de preservação permanente e de alta 
restrição de uso, como remanescentes florestais, manguezais, restingas, dunas, estuários e recifes de 
corais considerados de extrema e muito alta prioridade para conservação da biodiversidade. 

5.5 PNM BOSQUE DA BARRA: ZONA NÚCLEO DA RESERVA DA BIOSFERA 
DA MATA ATLÂNTICA 

O PNM Bosque da Barra integra a Zona Núcleo da RBMA3, que compreende as áreas legalmente 
protegidas de mais de 700 UC de proteção integral em seu território de abrangência.  

Originalmente, as Reservas da Biosfera foram pensadas a partir de áreas naturais e zonas rurais. 
Atualmente a discussão sobre o uso dessa figura envolve também áreas urbanas e periurbanas, até 
porque muitas cidades detêm importantes áreas naturais em seus perímetros. 

A RBMA vem aprofundando a questão por meio de seu Programa “Florestas Urbanas”, e definiu 
quatro áreas piloto para implementar o conceito de Reserva de Biosfera em cidades. São elas: a 
Reserva da Biosfera do Cinturão Verde da Cidade de São Paulo (SP), a Ilha de Santa Catarina 
(Florianópolis/SC), a cidade do Rio de Janeiro (RJ) e o conjunto de áreas protegidas (Colar de UC) na 
Região Metropolitana de Recife (PE). Cada um desses casos deverá contribuir com conceitos e 
critérios a serem estendidos para as inúmeras áreas urbanas e periurbanas dentro ou próximas da 
RBMA (LINO et al., 2009). 

Para a Fase VI, o CN-RBMA definiu que: 

I. Como princípio geral, a RBMA não deve incluir áreas urbanas densamente ocupadas. 
Exceção única será a Ilha de Florianópolis, com zoneamento já aprovado; 

II. UC de Proteção Integral existentes em remanescentes de Mata Atlântica no interior ou 
periferia das cidades devem ser Zonas Núcleo da RBMA. Nestes casos, a ZA deve ser a 

                                                           
3
Dados disponíveis no endereço eletrônico http://www.rbma.org.br/mab/unesco_01_oprograma.asp, acessado em 

Nov/2013. 
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mesma que for definida para a UC. A Zona de Transição poderá praticamente não existir 
(reduzindo-se a faixas muito estreitas) em casos onde a densa ocupação urbana não 
recomendar; 

III. Casos especiais deverão ser propostos com justificativa pelos Comitês Estaduais e 
analisados ao longo do processo de revisão. 

No estado do Rio de Janeiro as principais alterações ocorridas da Fase V para a Fase VI em 2008/2009 
na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica – RBMA (LINO et al., 2009) foram devido a: 

I. Refinamento da delimitação da RBMA a partir da elaboração de sua cartografia 
digitalizada e informações complementares fornecidas pelo Instituto Estadual de 
Florestas do Rio de Janeiro; 

II. Adequação do zoneamento da RBMA no Estado em consonância com o estabelecido no 
Manual de Revisão – Fase VI; 

III. Criação de novas UC de proteção integral, terrestres e costeiras marinhas, consideradas 
como zonas núcleo, com suas respectivas zonas de amortecimento e transição, 
destacando-se o Parque Nacional de Cunhambebe e os parques estaduais de Três Picos, 
do Grajaú, da Ilha Grande e Tinguá – Bocaina; estações ecológicas da Guanabara e de 
Guaxindiba; parques municipais da Araponga, Taquara e Serrinha do Alambari e as RPPN 
Trijunção, Querência, El Nagual; 

IV. Ampliação significativa de zonas de amortecimento em áreas dos Mosaicos de Unidades 
de Conservação de Bocaina, Mantiqueira e Central fluminense; unidades de conservação 
de uso sustentável, federais, estaduais e municipais e em áreas consideradas de 
extrema prioridade para conservação pelo Estado e pelo Ministério do Meio Ambiente; 

V. Ampliação de área da RBMA na região costeira e marinha, incluindo zonas núcleo, de 
amortecimento e de transição em áreas consideradas de alta e extrema prioridade para 
criação de unidades de conservação e interação dos biomas Mata Atlântica e Marinho; 

VI. Inclusão de remanescentes, como zonas de amortecimento e transição, visando a 
conectividade e a formação de corredores ecológicos nas divisas com os estados de 
Minas Gerais, de São Paulo e do Espírito Santo. 

O Decreto Estadual nº 42.151, de 02 de dezembro de 2009, reestruturou o Comitê Estadual da RBMA 
do estado do Rio de Janeiro, que tem por objetivo orientar o poder público no estabelecimento de 
políticas e procedimentos para a proteção e conservação da biodiversidade; promover a difusão dos 
conhecimentos tradicionais e científicos associados; fomentar a gestão participativa e o 
desenvolvimento sustentável; atuar na cooperação internacional para o desenvolvimento de 
programas e projetos de conservação do bioma no estado do Rio de Janeiro; atuar como fórum de 
articulação entre os setores governamentais e não governamentais; e apontar áreas prioritárias para 
a implantação da Reserva da Biosfera, assim como difundir seus conceitos e missões. 

A abrangência da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Estado do Rio de Janeiro está 
demonstrada na Figura 5.3. 
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Figura 5.3 Área da RBMA no estado do Rio de Janeiro e Unidades de Conservação Federais e Estaduais 
localizadas em seu território de abrangência. 

 
Fonte: SEA/INEA, 2011. 

5.6 OPORTUNIDADE DE COMPROMISSOS COM ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS 

Em relação à cooperação externa, excetuando-se a Amazônia, a Mata Atlântica é o bioma mais 
contemplado do país, com destaque para os projetos federais e estaduais que contam com recursos 
de agências multilaterais. Também é significativa a contribuição de Fundações e ONG de Redes 
Internacionais que atuam em parceria com entidades brasileiras em prol da Mata Atlântica (LINO & 
SIMÕES, 2011). 

A RBMA tem contribuído significativamente para o esforço brasileiro de obtenção de volumosos 
recursos internacionais para a Mata Atlântica (BID, BIRD, KfW), bem como para o reconhecimento e 
gestão de Sítios do Patrimônio Mundial nesse Bioma. Dentre os programas técnico-científicos e 
projetos demonstrativos desenvolvidos pela RBMA cabe destacar: 

 Programa de Comunicação e Educação Ambiental, por meio de publicações (livros, 
relatórios e série de cadernos técnicos) e amplo material de divulgação e educação 
ambiental, como vídeos, cartazes, entre outros; 

 Programa Conservação e Pesquisa, voltado para a criação e implementação de UC; 
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 Programa de Recursos Florestais, que gerou o mais completo inventário dos aspectos 
ecológicos, econômicos e sociais relacionados ao uso dos recursos florestais na Mata 
Atlântica e promoveu o estabelecimento de padrões e a primeira certificação ambiental 
da erva-mate;  

 Programa de Ecoturismo, que já capacitou mais de 150 jovens de comunidades locais 
para atuar na área, apoiou a criação de várias associações de guias de ecoturismo 
(monitores ambientais) e de pousadas, promoveu intercâmbio de experiências e 
participou da elaboração das normas de certificação do turismo sustentável no Brasil;  

 Programa "Águas e Florestas", que promove a integração de políticas de gestão, 
conservação e recuperação de recursos hídricos e florestais na Mata Atlântica e 
desenvolve projetos em bacias hidrográficas prioritárias como a do Paraíba do Sul 
(SP/MG/RJ);  

 Programa Anuário Mata Atlântica, que reúne, sintetiza e disponibiliza informações de 
qualidade sobre o bioma com vistas ao seu monitoramento permanente e às ações de 
mobilização e educação ambiental; 

 Programa de Políticas Públicas, que, entre inúmeras outras ações, participa de diversas 
propostas no campo legal sendo desenvolvidas por iniciativa da RBMA e aprovadas pelo 
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente; 

 Programa de Cooperação Internacional, desenvolvido junto com vários Grupos de 
Trabalho da UNESCO e parceiros, tais como o GT Agrobiodiversity, GT Emerging 
Ecossystems, GT Linkages in the landscape/seascape, GT Urban/MaB, GT Ecosystem 
Approach/CDB, GT Quality Economy in Biosphere Reserves, assim como promove a 
consolidação das Redes Regionais de RB, com o 1º Encontro das RB do Mercosul, em 
2000, e a 7ª Reunião da Rede IBEROMaB, em 2002. 

Organizações não governamentais (ONG), como a Conservação Internacional (CI-Brasil), The Nature 
Conservancy (TNC) e o Fundo Mundial para a Natureza (WWF-Brasil), todas internacionais, mas com 
sede no Brasil, vêm trabalhando no apoio à criação e implantação de unidades de conservação na 
Mata Atlântica, com diversos programas relacionados aos ambientes costeiros e marinhos.  

Em 1999, foi iniciada a Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, parceria das ONG Conservação 
Internacional e SOS Mata Atlântica, para potencializar esforços e acelerar as ações a favor da 
conservação do Bioma Mata Atlântica com o objetivo de mudar o cenário de fragmentação e ampliar 
o conhecimento sobre a floresta, criando novos padrões de atuação no cenário do movimento 
ambientalista brasileiro para acelerar as mudanças em favor da proteção e conservação da 
biodiversidade. 

Em 2001, o Fundo de Parceria para Ecossistemas Críticos (Critical Ecosystem Partnership Fund – 
CEPF), aprovou o Perfil do Ecossistema, que definiu estratégia de investimentos para o hotspot Mata 
Atlântica. O CEPF foi resultante de parceria entre a Conservação Internacional, o Banco Mundial, o 
Fundo Mundial para o Meio Ambiente (GEF), a Fundação MacArthur, o Governo do Japão e a Agência 
Francesa de Desenvolvimento. Foram destinados 8 milhões de dólares para um ciclo de 
investimentos de cinco anos no Corredor Central da Mata Atlântica e no Corredor da Serra do Mar 
(LAMAS et al., 2007). 

O principal acordo internacional firmado para a conservação da Mata Atlântica corresponde às 
Cooperações Financeiras Bilaterais realizadas entre os governos dos estados do Rio Grande do Sul, 
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Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais e o Governo Federal da Alemanha, 
através do Banco Alemão de Desenvolvimento - (KfW Entwicklungsbak). 

Os recursos para a implementação do Projeto de Proteção à Mata Atlântica do Estado do Rio de 
Janeiro (PPMA-RJ) foram provenientes do KfW, que realizou doação de recursos mediante um Fundo 
de Disposição (conta especial do IEF/RJ, e atual INEA); um Fundo Suplementar (administrado pela 
GITEC Consult GmbH); e por pagamentos a serviços de consultoria (GITEC Consult GmbH). O governo 
brasileiro, representado pelo estado do Rio de Janeiro, aportou fundos para o projeto por meio do 
Tesouro do Estado, Fundo Estadual de Conservação Ambiental e Desenvolvimento Urbano (FECAM), 
Compensações Ambientais e outros. 

Nos últimos anos, contudo, verificou-se sensível redução das fontes de cooperação financeira 
internacional em projetos na Mata Atlântica. Recursos adicionais advindos da conversão da dívida 
externa junto aos Estados Unidos da América, estimados em cerca de US$ 21 milhões, encontram-se 
em fase final de viabilização. Outros esforços de captação junto a parceiros internacionais, por meio 
do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO), contribuem como fontes básicas para a 
conservação do bioma. 

5.7 ACORDOS INTERNACIONAIS 

Instrumentos internacionais, como os Tratados, Acordos, Convenções e Protocolos, desde que 
subscritos pelo Brasil, integram o ordenamento jurídico nacional por meio do decreto presidencial 
que os promulga, após aprovação pelo Congresso Nacional por meio de decreto legislativo 
(MMA, 2010). 

Convenções e demais resoluções internacionais para proteção da natureza incorporaram a dimensão 
social em seus princípios, recomendações, objetivos e metas, em especial, a partir do 
estabelecimento das Metas do Milênio4, em 2000. 

Dessa forma, buscam referendar maior articulação da agenda de proteção da natureza nos âmbitos 
nacional, regional e local, com as demais políticas governamentais setoriais, visando não só a 
conservação da biodiversidade, mas também entendendo a importância estratégica das áreas 
protegidas na redução da pobreza, equidade e inclusão social.  

Para o Brasil, signatário das convenções internacionais, as políticas públicas para a proteção da 
natureza foram elaboradas de acordo com os contextos políticos e econômicos de cada época. 
Dentre os principais protocolos internacionais firmados para a definição de parâmetros ambientais 
globais, destacam-se: 

 Protocolo de Montreal sobre as substâncias que destroem a Camada de Ozônio (1987);  

 Convenção da Basiléia sobre Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos 
Perigosos e o seu Depósito (1989); 

 Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos Persistentes (1990);  

                                                           
4
Metas do Milênio foram definidas em 2000, pela Organização das Nações Unidas (ONU), com base nos maiores problemas 

mundiais, traduzidos em 8 objetivos: erradicar a extrema pobreza e a fome; atingir o ensino básico universal; promover a 
igualdade de gênero e a autonomia das mulheres; reduzir a mortalidade infantil; melhorar a saúde materna; combater o 
HIV/AIDS, a malária e outras doenças; garantir a sustentabilidade ambiental; e estabelecer uma parceria mundial para o 
desenvolvimento. 
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 Convenção da Diversidade Biológica (1992);  

 Convenção de Mudança do Clima (1994);  

 Convenção de Roterdam sobre Procedimento para o Consentimento Prévio para o 
Comércio Internacional de Certos Químicos e Pesticidas Perigosos (1998).  

No que tange à conservação da biodiversidade, cabe destacar a Convenção da Diversidade Biológica 
(CDB), firmada durante a Rio 92. Essa consiste em estabelecer princípios para a conservação, uso 
sustentável de seus componentes e repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da 
utilização dos recursos.  

Alguns aspectos importantes da Convenção são referentes à conservação e utilização sustentável, 
identificação e monitoramento, conservação ex situ e in situ, pesquisa e treinamento, educação e 
conscientização pública, minimização de impactos negativos, acesso a recursos genéticos, acesso à 
tecnologia e transferência, intercâmbio de informações, cooperação técnica e científica, gestão da 
biotecnologia e repartição de seus benefícios, entre outros. Propõe, ainda, reduzir assimetrias entre 
países ricos e pobres, por meio de diretrizes para reconhecer o princípio da divisão dos custos 
decorrentes do uso da biodiversidade e dos benefícios advindos da comercialização dos seus 
produtos. 

Como país signatário, o Brasil deve cumprir com as diretrizes e as demandas da CDB, elaborar e 
executar sua Política Nacional de Diversidade Biológica, bem como implementar o Programa 
Nacional da Diversidade Biológica (PRONABIO), viabilizando as ações propostas pela Política 
Nacional. 

Em 2010, Ano Internacional da Biodiversidade, durante a Conferência das Partes (COP 10) realizada 
no Japão, foram avaliadas as metas globais de redução das perdas de biodiversidade, aprovadas 
durante a COP 8, realizada em 2006, em Curitiba. O relatório Panorama da Biodiversidade Global 3, 
da ONU, alertou para o fato de que as principais pressões sobre a biodiversidade continuam e, em 
alguns casos, estão se intensificando. 

No município do Rio de Janeiro, cabe registrar parceria firmada com o Escritório Regional para a 
América Latina e Caribe do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), no final da 
década de 1990, para implementar o Projeto GEO Cidades, cujo objetivo consistiu em buscar melhor 
entendimento sobre a interface da dinâmica das cidades com seu meio ambiente. O Informe GEO da 
Cidade do Rio de Janeiro (2002) foi o estudo piloto de aplicação da Metodologia desenvolvida em 
parceria entre o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e PNUMA. 
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6 ENQUADRAMENTO FEDERAL 

6.1 A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E O CENÁRIO FEDERAL 

Instrumentos jurídicos que compõem a legislação brasileira constituem um arcabouço de Leis, 
Medidas Provisórias, Decretos, Instruções Normativas, Portarias e Resoluções firmadas por iniciativa 
do Poder Legislativo e do Poder Executivo, que evolui segundo as demandas sociais, econômicas, 
culturais e ambientais mais prementes. 

Na Constituição Federal, o inciso III do § 1º do Art. 225 estabelece que cabe ao Poder Público a 
criação de espaços especialmente protegidos, assegurando a todos a efetividade do direito ao 
ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, sendo sua incumbência definir em todas as Unidades 
da Federação espaços territoriais e seus componentes especialmente protegidos, de forma que sua 
alteração e supressão sejam permitidas apenas através de lei, vedando-se qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção (DAMOUS, 2011). 

Conforme registra Medeiros (2006), a Constituição da República de 1934 consolida a proteção da 
natureza como princípio fundamental para a União e os Estados. Cria-se, então, um status 
diferenciado para essa nova tarefa e dever do poder público, como base para os seguintes 
dispositivos legais de proteção à natureza: Código Florestal (Decreto nº 23.793/1934), Código de 
Águas (Decreto nº 24.643/1934), Código de Caça e Pesca (Decreto nº 23.672/1934) e Decreto de 
Proteção aos Animais (Decreto nº 24.645/1934).  

O Código Florestal estabeleceu e definiu as bases para a proteção territorial dos ecossistemas 
brasileiros, definindo tipologias para áreas a serem especialmente protegidas. Sob suas disposições 
deu-se a criação do Parque Nacional de Itatiaia (Decreto nº 1.713/1937), no Rio de Janeiro, do 
Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná, e do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, ambos em 1939.  

Na década de 1970, após a realização da Conferência de Estocolmo, em 1972, o Brasil buscou 
realinhar suas instituições às tendências internacionais orientadas para a proteção ambiental e criou 
a Secretaria Especial de Meio Ambiente (SEMA), em 1973. Vinculada ao Ministério do Interior 
(Decreto nº 73.030/19730), a SEMA dividiu com o extinto Instituto Brasileiro de Desenvolvimento 
Florestal (IBDF) a responsabilidade pela gestão e fiscalização das áreas protegidas brasileiras. Nesse 
contexto institucional foram definidas tipologias de áreas protegidas, como as Estações Ecológicas, 
Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Particulares do Patrimônio Natural, dentre outras. 

Instituído pelo Decreto nº 5.738, de 13 de abril de 2006, o Plano Estratégico Nacional de Áreas 
Protegidas (PNAP) define política complementar para a implementação das UC, incorporando as 
dimensões sociais de questões como pobreza, inclusão social e maior integração com políticas 
sociais. Suas diretrizes englobam a boa governança, bem como a necessária articulação das UC com 
as dinâmicas socioeconômicas do entorno, levando em conta as potencialidades dessas áreas em 
intervenções positivas para a erradicação da pobreza. 

Apesar de não estar efetivamente implementado como estratégia de gestão pública, o PNAP indica 
balizamentos relevantes para a consolidação de UC inseridas em contextos urbanos. Seus princípios, 
diretrizes e metas, a serem consolidados até 2015, adotam os seguintes eixos temáticos:  

I. Planejamento, Fortalecimento e Gestão;  
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II. Governança, Participação, Equidade e Repartição de Custos e Benefícios;  

III. Capacidade Institucional; 

IV. Avaliação e Monitoramento.  

A ênfase no maior envolvimento e na qualificação dos atores sociais para a gestão de áreas 
protegidas evoca bases para a repartição justa e equitativa dos custos e benefícios advindos da 
conservação da natureza, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, erradicação da pobreza 
e redução das desigualdades regionais; e o exercício da cidadania na gestão das áreas protegidas, 
buscando permanentemente o desenvolvimento social, especialmente para as populações do 
interior e do entorno das áreas protegidas.  

O Brasil possui um sistema de UC relativamente extenso, composto hoje por 1.762 unidades (Tabela 
6.1), entre elas de proteção integral e de uso sustentável (incluindo-se as RPPN), levando à proteção 
cerca de 1.527.213 km2 do território brasileiro (MMA, 2013)5. As UC de proteção integral abrangem 
cerca de 6,10 % da área do Brasil, sendo ainda insuficiente para a proteção da biodiversidade do país. 

Tabela 6.1 Dados consolidados das Unidades de Conservação com o cadastramento finalizado no CNUC. 

GRUPO / CATEGORIA 
ESFERA 

TOTAL 
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL 

PROTEÇÃO INTEGRAL Nº ÁREA (km
2
) Nº ÁREA (km

2
) Nº ÁREA (km

2
) Nº ÁREA (km

2
) 

Estação Ecológica 31 68.073 63 47.723 1 9 95 115.805 

Monumento Natural 3 443 27 881 6 30 36 1.354 

Parque Nacional / 
Estadual / Municipal 

68 252.226 188 94.113 77 188 333 346.527 

Refúgio de Vida 
Silvestre 

7 2.018 21 1.691 1 22 29 3.731 

Reserva Biológica 30 39.047 22 13.503 3 56 55 52.606 

TOTAL PROTEÇÃO 
INTEGRAL 

139 361.807 321 157.911 88 305 548 520.023 

USO SUSTENTÁVEL Nº ÁREA (KM
2
) Nº ÁREA (KM

2
) Nº ÁREA (KM

2
) Nº ÁREA (KM

2
) 

Floresta Nacional / 
Estadual / Municipal 

65 164.229 38 136.025 0 0 103 300.254 

Reserva Extrativista 59 123.329 28 20.205 0 0 87 143.535 

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

1 644 27 115.825 3 146 31 116.615 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área de Proteção 
Ambiental 

32 99.999 184 334.582 49 6.298 265 440.879 

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

16 448 25 445 6 27 47 920 

RPPN 574 4.728 106 259 1 0 681 4.987 

TOTAL USO 
SUSTENTÁVEL 

747 393.378 408 607.341 59 6.471 1.214 1.007.190 

TOTAL GERAL 886 755.185 729 765.252 147 6.776 1.762 1.527.213 

Fonte: CNUC/MMA, 2013 - www.mma.gov.br/cadastro_uc. 

                                                           
5
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/areas_protegidas/cadastro_uc/UCs %20consolidadas %20esfera %20de %20ges

tao %204.pdf 

http://www.mma.gov.br/images/arquivos/areas_protegidas/cadastro_uc/UCs%20consolidadas%20esfera%20de%20gestao%204.pdf
http://www.mma.gov.br/images/arquivos/areas_protegidas/cadastro_uc/UCs%20consolidadas%20esfera%20de%20gestao%204.pdf
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O bioma da Mata Atlântica, no qual se insere o PNM Bosque da Barra, é o mais alterado (70,95 %) 
dos biomas terrestres. Localiza-se na área mais urbanizada e populosa do Brasil, onde vivem cerca de 
120 milhões de habitantes e desempenham-se atividades econômicas que respondem por 
aproximadamente 70 % do PIB brasileiro. 

Entre 2004 a 2007, o Ministério do Meio Ambiente realizou mapeamento nacional da cobertura 
vegetal por bioma terrestre, no âmbito do Projeto para a Conservação e Uso Sustentável da 
Diversidade Biológica Brasileira (PROBIO), com base em imagens do satélite Landsat de 2002 e no 
mapa de cobertura vegetal produzido pelo IBGE, assim como na análise da situação dos principais 
tipos de vegetação dentro de cada bioma (MMA, 2013). 

Em 2002, a área total do bioma Mata Atlântica coberta por vegetação nativa correspondia a 26,97 %, 
dos quais 21,80 % compostos por diferentes fisionomias de floresta, conforme discriminado na 
Tabela 6.2. Predominam as florestas ombrófilas densas (9,10 %), seguidas das florestas estacionais 
semideciduais (5,18 %), e das florestas ombrófilas abertas (com palmeiras), praticamente extintas, 
que representam apenas 0,25 % do bioma (MMA, 2013). 

Tabela 6.2 Caracterização do uso do solo e cobertura vegetal do bioma Mata Atlântica por região 
fitoecológica agrupada. 

REGIÃO FITOECOLÓGICA AGRUPADA ÁREA (KM
2
) % 

Vegetação nativa florestal 230.900,49 21,80 

Vegetação nativa não-florestal 40.689,04 3,34 

Formações pioneiras 14.051,23 1,33 

Áreas antrópicas 751.372,78 70,95 

Água 15.364,13 1,45 

Não classificado 6.650,15 0,63 

TOTAL 1.059.027,85 100,00 

Fonte: MMA, 2013. 

Formado por cadeias de montanhas, platôs, vales e planícies com níveis extremamente elevados de 
biodiversidade, o bioma Mata Atlântica abrange uma área total de 1.315.460 km2, que se estende 
em 17 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe. Hoje, os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca 
de 22 % de sua cobertura original e encontram-se em diferentes estádios de regeneração. Restam 
somente 7,9 % (101.770 km2) de remanescentes florestais em fragmentos acima de 100 hectares, 
representativos para a conservação da biodiversidade. Considerando todos os pequenos fragmentos 
de floresta natural acima de 3 hectares, o índice chega a 13,32 %. (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA 
& INPE, 2013). 

Apesar da drástica redução da Mata Atlântica, verifica-se uma elevada taxa de endemismos, em 
especial no ambiente da floresta ombrófila (MMA/SBF, 2000; BROOKS et al., 2006; MITTERMEYER et 
al., 2006; BERGALLO et al., 2009; PONTES, 2010).  

Cabe enfatizar que um importante instrumento para a conservação e recuperação ambiental na 
Mata Atlântica foi a aprovação da Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, a Lei do Bioma 
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Mata Atlântica, e o Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, que regulamentou a 
referida lei. 

A Lei Federal nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006, em seu Art. 2º, considera integrantes do bioma 
Mata Atlântica as seguintes formações florestais nativas e ecossistemas associados, com as 
respectivas delimitações estabelecidas em mapa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) (Figura 6.1): Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também denominada de 
Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; e Floresta 
Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, 
brejos interioranos e encraves florestais do Nordeste. Somente os remanescentes de vegetação 
nativa no estádio primário e nos estádios secundário inicial, médio e avançado de regeneração nessa 
área de abrangência terão seu uso e conservação regulados por essa Lei. 

O Decreto nº 6.660, de 21 de novembro de 2008, estabeleceu que o "Mapa da Área de Aplicação da 
Lei nº 11.428, de 2006" contempla a configuração original das seguintes formações florestais nativas 
e ecossistemas associados: Floresta Ombrófila Densa; Floresta Ombrófila Mista, também 
denominada de Mata de Araucárias; Floresta Ombrófila Aberta; Floresta Estacional Semidecidual; 
Floresta Estacional Decidual; campos de altitude; áreas das formações pioneiras, conhecidas como 
manguezais, restingas, campos salinos e áreas aluviais; refúgios vegetacionais; áreas de tensão 
ecológica; brejos de altitude interioranos e encraves florestais, representados por disjunções de 
Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta 
Estacional Decidual; áreas de estepe, savana e savana-estépica; e vegetação nativa das ilhas costeiras 
e oceânicas. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6660.htm
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Figura 6.1 Mapa da Área de Aplicação da Mata Atlântica, conforme Lei Federal nº 11.428/2006 e 
Decreto Federal nº 6.660/2008. 

 
Fonte: MMA, 2013. 

O Art. 6º da Lei Federal nº 11.428/2006 estabelece que a proteção e a utilização do Bioma Mata 
Atlântica têm por objetivo geral o desenvolvimento sustentável e, por objetivos específicos, a 
salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores paisagísticos, estéticos e turísticos, do 
regime hídrico e da estabilidade social. Sua proteção e utilização devem observar os princípios da 
função socioambiental da propriedade, da equidade intergeracional, da prevenção, da precaução, do 
usuário-pagador, da transparência das informações e atos, da gestão democrática, da celeridade 
procedimental, da gratuidade dos serviços administrativos prestados ao pequeno produtor rural e às 
populações tradicionais e do respeito ao direito de propriedade, assegurando: 

I. A manutenção e a recuperação da biodiversidade, vegetação, fauna e regime hídrico do 
bioma Mata Atlântica para as presentes e futuras gerações; 

II. O estímulo à pesquisa, à difusão de tecnologias de manejo sustentável da vegetação e à 
formação de uma consciência pública sobre a necessidade de recuperação e 
manutenção dos ecossistemas; 

III. O fomento de atividades públicas e privadas compatíveis com a manutenção do 
equilíbrio ecológico;  
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IV. O disciplinamento da ocupação rural e urbana, de forma a harmonizar o crescimento 
econômico com a manutenção do equilíbrio ecológico (Art. 7). 

6.2 A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO E O SISTEMA NACIONAL DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) foi instituído pela Lei Federal 
nº 9.985, de 18 de julho de 2000, na qual ficam estabelecidos os critérios e normas para a criação, 
implantação e gestão das Unidades de Conservação (UC). O SNUC é constituído pelo conjunto das UC 
federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto na Lei citada acima, onde se lê no Art. 4º 
os seus objetivos: 

I. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no 
território nacional e nas águas jurisdicionais; 

II. Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

III. Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

IV. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

V. Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo 
de desenvolvimento; 

VI. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

VII. Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, 
espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural; 

VIII. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

IX. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

X. Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e 
monitoramento ambiental; 

XI. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

XII. Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em 
contato com a natureza e o turismo ecológico; 

XIII. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, 
respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e promovendo-as social e 
economicamente. 

Pela Lei, foram definidos dois grandes grupos de UC: o das Unidades de Conservação de Proteção 
Integral (UCPI) e o das Unidades de Conservação de Uso Sustentável (UCUS). As UCPI objetivam a 
preservação da natureza, sendo nelas admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 
com exceção dos casos previstos na Lei. As categorias definidas para composição deste grupo são: 
Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida 
Silvestre. 

Já as UCUS objetivam compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 
seus recursos naturais. As categorias definidas são as seguintes: Área de Proteção Ambiental, Área de 
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Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

O Quadro 6.1 expõe de forma sintética o perfil das categorias de UC que integram os dois grupos, 
destacando aspectos específicos em termos de domínio territorial, critérios de visitação, pesquisa e 
outros usos, e o sistema adotado em suas esferas de gestão participativa, por meio dos respectivos 
conselhos gestores. 

Quadro 6.1 Categorias de unidades de conservação e usos permitidos de acordo com a Lei nº 9.985/2000. 

CATEGORIA DE UC 

USOS PERMITIDOS 

DOMINIALIDADE VISITAÇÃO 
PÚBLICA  

 PESQUISA 
CIENTÍFICA  

 OUTROS USOS  
CONSELHO 

Público Privada Consultivo Deliberativo 

PROTEÇÃO INTEGRAL 

Estação Ecológica X 
 

Não Sim *, & X 
 

Reserva Biológica 
X 

 
Não Sim * X 

 

Parque Nacional 
X 

 
Sim Sim 

 
X 

 

Monumento Natural 
X X Sim Sim 

 
X 

 

Refúgio da Vida 
Silvestre X X Sim Sim 

 
X 

 

USO SUSTENTÁVEL 

Área de Proteção 
Ambiental X X Sim Sim 

   

Área de Relevante 
Interesse Ecológico 

X X 
     

Floresta Nacional X 
 

Sim Sim 
 

X 
 

Reserva Extrativista X 
 

Sim Sim %, $ 
 

X 

Reserva da Fauna X 
 

Sim Sim % 
  

Reserva de 
Desenvolvimento 
Sustentável 

X 
 

Sim Sim $ 
 

X 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 

 
X Sim Sim 

   

Outros usos: * - visitação para educação ambiental; & - pesquisa científica com alteração do ecossistema; 
% proibida à exploração dos recursos minerais e a caça amadorística ou profissional; $ - permitida a exploração 
madeireira sob forma sustentável. 
Fonte: Adaptado de Scardua, 2003. 

No que tange à conservação da biodiversidade, cabe destacar o recém-criado Mosaico Carioca, 
instituído pela Portaria Federal nº 245, de 11 de julho de 2011, e composto por 2 UC federais, 4 UC 
estaduais e 17 UC municipais localizadas no município do Rio de Janeiro. Sua gestão será conduzida 
de modo a compatibilizar, integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em cada UC, considerando 
os usos na fronteira entre unidades, o acesso às unidades, a fiscalização, o monitoramento e 
avaliação dos planos de manejo, a pesquisa científica, a alocação de recursos advindos da 
compensação referente ao licenciamento ambiental de empreendimentos com significativo impacto 
ambiental e a relação com a população residente na área do mosaico. Cabe ressaltar que o PNM 
Bosque da Barra integra o Mosaico Carioca (Quadro 6.2). 
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Quadro 6.2 Unidades de conservação federais, estaduais e municipais componentes do Mosaico Carioca. 

ÓRGÃO GESTOR UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

ICMBio 
Parque Nacional da Tijuca 

Monumento Natural das Ilhas Cagarras 

INEA 

Parque Estadual da Pedra Branca 

Reserva Biológica e Arqueológica de Guaratiba 

Área de Proteção Ambiental de Sepetiba II 

Área de Proteção Ambiental de Gericinó/Mendanha 

SMAC 

Parque Natural Municipal Bosque da Barra 

Parque Natural Municipal Chico Mendes 

Parque Natural Municipal da Catacumba 

Parque Natural Municipal da Cidade 

Parque Natural Municipal da Freguesia 

Parque Natural Municipal da Prainha 

Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande 

Parque Natural Municipal de Grumari 

Parque Natural Municipal de Marapendi 

Parque Natural Municipal do Mendanha 

Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos - Arquiteto Sérgio 
Bernardes 

Parque Natural Municipal Fonte da Saudade 

Parque Natural Municipal José Guilherme Merquior 

Parque Natural Municipal Darke de Matos 

Área de Proteção Ambiental dos Morros da Babilônia e São João 

Área de Proteção Ambiental dos Morros do Leme e Urubu 

Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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7 ENQUADRAMENTO ESTADUAL 

7.1 CONTEXTO AMBIENTAL 

O PNM Bosque da Barra localiza-se no município do Rio de Janeiro, na Região Metropolitana, que 
concentra 74,34 % da população do estado do Rio de Janeiro e engloba 90 % de sua área urbana de 
alta densidade, fato que exerce enorme pressão sobre os 56 % de manguezal e 16 % de floresta do 
total da área do estado. Os fragmentos florestais da região se concentram ao norte, associados à 
vertente sul da Serra dos Órgãos e aos maciços costeiros (Pedra Branca, Tijuca, Gericinó-Mendanha, 
Tiririca). Os manguezais estão, em sua maioria, localizados ao nordeste da Baía de Guanabara 
(SEA/INEA, 2011). 

A classificação da vegetação potencial para o Rio de Janeiro fundamenta-se não só nas análises 
fitogeográficas, mas, principalmente, em uma classificação bioclimática e em relatos históricos sobre 
o avanço do homem sobre a floresta. A nomenclatura do Manual Técnico da Vegetação Brasileira 
(IBGE, 1992) busca firmar legenda universal para o Brasil. Entretanto, para as classificações em 
escalas maiores no planejamento ambiental do Governo do Estado do Rio de Janeiro sugerem-se 
novos termos. Com base nessa perspectiva, considera-se que o mapa de vegetação potencial, na 
escala 1:100.000, uma adaptação do mapa Bioclimático de Golfari (1980), no qual as classes das 
fitofisionomias foram associadas às classes do novo mapa bioclimático, não corresponde à utilizada 
pelos órgãos oficiais com base no Radam Brasil (1971) e IBGE (1992) (SEA/INEA, 2011). 

Para estabelecer correlação entre as classes correspondentes nos dois sistemas foram adicionados às 
categorias fitofisionômicas os dados altimétricos que tiveram cotas estabelecidas de acordo com a 
divisão proposta pelo IBGE: entre 5 m e 50 m – formações de terras baixas; entre 50 m e 500 m – 
formações submontana; entre 500 m e 1500 m – montana; e o que está acima disso, como alto-
montana. O Quadro 7.1 expõe sinteticamente o perfil das fitofisionomias identificadas no estado do 
Rio de Janeiro. 

Quadro 7.1 Fitofisionomias do estado do Rio de Janeiro. 

FITOFISIONOMIA DESCRIÇÃO 

Formações 
Pioneiras 

Ao longo do litoral, bem como nas planícies fluviais e mesmo ao redor de depressões, pântanos, 
lagunas e lagoas, ocorrem frequentemente terrenos instáveis cobertos de vegetação, em 
constante sucessão. [...] Trata-se de uma vegetação de primeira ocupação de caráter edáfico, que 
ocupa os terrenos rejuvenescidos pelas seguidas deposições de areias marinhas nas praias e 
restingas, as aluviões fluviomarinhas nas embocaduras dos rios e os solos ribeirinhos aluviais e 
lacustres. 

Vegetação com 
Influência Marinha 
(restingas) 

As comunidades vegetais que recebem influência direta das águas do mar. 

Vegetação com 
Influência 
Flúviomarinha 
(Manguezal e 
Campo Salino) 

O manguezal é a comunidade de ambiente salobro, situada na desembocadura de rios e resgates 
no mar, onde, nos solos lamosos (manguinhos), cresce uma vegetação especializada, adaptada à 
salinidade das águas. 
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FITOFISIONOMIA DESCRIÇÃO 

Vegetação com 
Influência Fluvial 
(comunidades 
aluviais)  

Trata-se de comunidades vegetais das planícies aluviais que refletem os efeitos das cheias dos 
rios nas épocas chuvosas ou, então, das depressões alagáveis todos os anos, conforme a 
quantidade de água empoçada e, ainda, o tempo em que ela permanece na área. 

Floresta Ombrófila 
Densa 

Esse tipo de vegetação é caracterizado por fanerófitos*, justamente pelas subformas de vida 
macro e mesofanerófitos, além de lianas lenhosas e epífitas em abundância que o diferenciam 
das outras classes de formações. Sua característica ecológica principal reside nos ambientes 
ombrófilos que marcam muito bem a região florística florestal [...] 

Floresta Ombrófila 
Densa Submontana 

O dessecamento do relevo e dos planaltos com solos medianamente profundos é ocupado por 
uma formação florestal que apresenta os fanerófitos com alturas aproximadamente uniformes e 
lianas herbáceas em maior quantidade. 

Floresta Ombrófila 
Densa Montana 

Esta formação é correspondente, no sul do país, às que se situam de 500 a 1500 m, onde a 
estrutura é mantida até próximo ao cume dos relevos dissecados, quando solos delgados ou 
litólicos influenciam no tamanho dos fanerófitos que se apresentam menores. A estrutura de 
dossel uniforme (mais ou menos 20 m) é representada por ecótipos relativamente finos com 
cascas grossas e rugosas. 

Floresta Ombrófila 
Densa Alto-
montana 

É uma formação arbórea mesofanerofítica com aproximadamente 20 m de altura, localizada no 
cume das altas montanhas sobre solos litólicos, apresentando acumulações turfosas nas 
depressões onde ocorre a floresta. Sua estrutura é integrada por fanerófitos com troncos e 
galhos finos, folhas miúdas e coriáceas e casca grossa com fissuras. A florística apresentada por 
famílias de dispersão universal, embora suas espécies sejam endêmicas, revela um isolamento 
antigo de “refúgio cosmopolita”, sendo conhecido popularmente por “mata nuvígena” ou mata 
nebular. 

Floresta Ombrófila 
Densa Aluvial 

Trata-se da formação ribeirinha ou floresta ciliar que ocorre ao longo dos cursos de água 
ocupando os terraços antigos das planícies quaternárias. Esta formação é constituída por macro, 
meso e microfanerófitos de rápido crescimento, em geral casca lisa, tronco cônico, por vezes com 
forma de botija e raízes tabulares. A floresta aluvial apresenta com frequência um dossel 
emergente [...] com bastante palmeiras no estrato intermediário. 

Floresta Ombrófila 
Densa de Terras 
Baixas 

É uma formação que ocupa, em geral, as planícies costeiras, capeadas por tabuleiros 
pliospleistocênicos do Grupo Barreiras. Ocorre desde a Amazônia, estendendo-se através de todo 
o Nordeste, até as proximidades do rio São João, no estado do Rio de Janeiro. A partir do rio São 
João esta formação ocorre nos terrenos quaternários, em geral situados pouco acima do nível do 
mar nas planícies formadas pelo assoreamento, devido à erosão existente nas serras costeiras e 
nas enseadas marítimas. 

Floresta Estacional 
Semidecidual 

O conceito ecológico deste tipo de vegetação está condicionado pela dupla estacionalidade 
climática, sendo uma tropical, com época de intensas chuvas de verão seguida por estiagem 
acentuada, e outra subtropical, sem período de seca fisiológica provocada pelo intenso frio do 
inverno, com temperaturas médias inferiores a 15º C. É constituída por fanerófitos com gemas 
foliares protegidas da seca por escamas (catáfilos), ou pelos, cujas folhas são esclerófilas ou 
membranáceas. Neste tipo de vegetação a porcentagem das árvores caducifólias no conjunto 
florestal, e não nas espécies que perdem as folhas individualmente, situa-se ente 20 e 50 %.  

Florestal Estacional 
Semidecidual de 
Terras Baixas 

É uma formação encontrada frequentemente revestindo tabuleiros do pliopleistoceno do grupo 
Barreiras, desde o sul da cidade de Natal até o norte do estado do Rio de Janeiro, nas cercanias 
de Campos, bem como até as proximidades de Cabo Frio, já em terreno quaternário. É um tipo 
florestal caracterizado pelo gênero Caesalpinia de origem africana, de onde se destacam pelo 
inegável valor histórico a espécie C. echinata pau-brasil e outros gêneros brasileiros. 

Florestal Estacional 
Semidecidual Sub-
Montana 

Esta formação frequentemente ocorre nas encostas interioranas das serras da Mantiqueira e dos 
Órgãos e nos planaltos centrais capeados pelos areníticos de Botucatu, Bauru e Caiuá, dos 
períodos geológicos Jurássico e Cretáceo. Sua ocupação vai desde o Espírito Santo e sul da Bahia 
até o Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, norte e sudoeste do Paraná e sul do Mato Grosso 
do Sul e nas encostas interioranas das serras marítimas. 
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FITOFISIONOMIA DESCRIÇÃO 

Florestal Estacional 
Semidecidual 
Montana 

São poucas as áreas ocupadas por esta formação, estabelecida acima de 500 m de altitude. 
Situam-se principalmente na face interiorana da Serra dos Órgãos, no estado do Rio de Janeiro, e 
na Serra da Mantiqueira, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais (Itatiaia), e do 
Espírito Santo (Caparaó). Outras áreas ainda menores ocupam os pontos culminantes dos 
planaltos areníticos. 

*Fanerófitos: plantas lenhosas com as gemas protegidas e brotos de crescimento protegidos por catáfilos 
situados acima de 0,25 m do solo. Apresentam-se com dois aspectos ecoedáficos: normal climático e raquítico 
oligotrófico, subdivididos conforme suas alturas médias, em: Macro, Meso, Micro e Nanofanerófitos, 
Caméfitos, Hemicriptófagos, Geófitos, Teófitos, Lianas, Xeromórfitos (classificação baseada em Rankiaer). 
Fonte: SEA/INEA, 2011. 

O estado do Rio de Janeiro apresenta remanescentes florestais distribuídos de forma dispersa e 
fragmentada em apenas 18,6 % da área original da Mata Atlântica. Com base no último mapeamento 
realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica e Instituto de Pesquisas Espaciais (INPE), o estado 
registrou nos últimos anos ocorrências muito menores de desflorestamento, sendo o de 2011-2012 
equivalente a 977 ha, sendo 40 ha de mata e 937 ha de restinga (Tabela 7.1), este último relacionado 
à supressão da vegetação de restinga em São João da Barra, Noroeste Fluminense, para implantação 
do Superporto do Açu (Figura 7.1). 

Tabela 7.1 Resultados quantitativos para o estado do Rio de Janeiro dos remanescentes florestais da 
Mata Atlântica (dinâmica entre o período 2011-2012). 

RIO DE JANEIRO ÁREA (ha) PORCENTAGEM 
Área do Estado 4.371.498  

Área na Lei Federal nº 11.428/2006 4.371.498 100 % 

Mata em 2012 814.935 18,6 % 

DECREMENTO DE MATA ÁREA (ha) TAXA ANUAL / ÁREA (ha) 
2011 a 2012 40 40 

2010 a 2011 51 51 

2008 a 2010 247 123 

2005 a 2008 1.039 208 

2000 a 2005 628 126 

1995 a 2000 4.096 819 

1990 a 1995 140.372 28.074 

1985 a 1990 30.579 6.116 

Mangue em 2012 10.517  

Decremento de mangue em 2012 0  

Restinga em 2012 41.585  

Decremento de restinga em 2012 937  

DECREMENTO TOTAL 2011-2012 977  

TOTAL NATURAL 867.037 19,8 % 

Área Avaliada em 2011 100 %  

Área Avaliada em 2012 100 %  

Fonte: Adaptado de Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2013. 
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Figura 7.1 Mapa do estado do Rio de Janeiro com decrementos no período de 2011-2012 ressaltados 
(áreas em vermelho). 

 
Fonte: Adaptado de Fundação SOS Mata Atlântica & INPE, 2013. 

Em tais circunstâncias, os Mosaicos de Unidades de Conservação6 e Corredores de Biodiversidade 
são mecanismos vitais para assegurar a conservação da Mata Atlântica fluminense. Até o momento, 
o estado do Rio de Janeiro participa dos Mosaicos Central Fluminense, Serra da Bocaina e Carioca 
com gestão compartilhada, dentre as políticas em amadurecimento desses novos instrumentos de 
conservação. A Portaria MMA nº 350, de 11 de dezembro de 2006, instituiu o Mosaico Mata 
Atlântica Central Fluminense (MMACF), que abrange as unidades de conservação constantes no 
Quadro 7.2. 

O MMACF é um dos 12 mosaicos reconhecidos no Brasil. Suas 29 UC somam um território de 
295.723 ha distribuídos em 14 municípios (Bom Jardim, Cachoeiras de Macacu, Casimiro de Abreu, 
Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Macaé, Magé, Miguel Pereira, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, 
Petrópolis, Rio Bonito, São Gonçalo, São José do Vale do Rio Preto, Silva Jardim, Teresópolis e 
Tanguá). Apesar de abranger importantes municípios da Região Metropolitana, UC localizadas no 
município do Rio de Janeiro não integram o MMACF (Quadro 7.2). 

                                                           
6
Mosaicos de Unidades de Conservação e Áreas Protegidas foram instituídos pelo artigo 26 da Lei do SNUC como 

instrumentos de gestão integrada e participativa de um conjunto de UC de categorias diferentes ou não, próximas, 
justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas. Seu sistema de gestão integrada busca 
potencializar esforços e otimizar recursos para o fortalecimento e ampliação dos objetivos de conservação, 
compatibilizando biodiversidade, valorização da sociodiversidade e desenvolvimento sustentável no contexto regional 
(Costa et al., 2010). 
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Quadro 7.2 Unidades de conservação componentes do Mosaico Mata Atlântica Central Fluminense. 

FEDERAIS ESTADUAIS MUNICIPAIS RPPN FEDERAIS 

Parque Nacional da Serra 
dos Órgãos 

Parque Estadual dos Três 
Picos 

Parque Natural Municipal 
da Araponga 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 
CEC/Tinguá 

Reserva Biológica do Tinguá Reserva Biológica de Araras Parque Natural Municipal 
da Taquara 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural El 
Nagual 

Estação Ecológica da 
Guanabara 

Estação Ecológica do 
Paraíso 

Estação Ecológica Monte 
das Flores 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural 
Querência 

Área de Proteção 
Ambiental de Guapimirim 

Área de Proteção 
Ambiental da Bacia do Rio 
dos Frades 

Monumento Natural da 
Pedra das Flores 

Reserva Particular do 
Patrimônio Natural Graziela 
Maciel Barroso 

Área de Proteção 
Ambiental de Petrópolis 

Área de Proteção 
Ambiental da Bacia do Rio 
Macacu 

Área de Proteção 
Ambiental Guapiaçu 

 

 Área de Proteção 
Ambiental da Floresta do 
Jacarandá 

Área de Proteção 
Ambiental Maravilha 

 

 Área de Proteção 
Ambiental de Macaé de 
Cima 

  

Fonte: MMACF, 2013. 

7.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 

A Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) é o órgão da administração estadual que tem como missão 
formular e coordenar a política estadual de proteção e conservação do meio ambiente e de 
gerenciamento dos recursos hídricos, visando ao desenvolvimento sustentável do estado do Rio de 
Janeiro. A gestão ambiental pública no estado do Rio de Janeiro apoia-se no Sistema Estadual de 
Meio Ambiente, coordenado por essa Secretaria, da qual fazem parte: 

I. Instituto Estadual do Ambiente (INEA): criado por meio da Lei nº 5.1010, de 04 de 
outubro de 2007, com a missão de proteger, conservar e recuperar o meio ambiente 
para promover o desenvolvimento sustentável. Instalado em 12 de janeiro de 2009, o 
INEA unifica e amplia a ação dos três órgãos ambientais anteriormente vinculados à SEA: 
a Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA), a Superintendência 
Estadual de Rios e Lagoas (SERLA) e o Instituto Estadual de Florestas (IEF); 

II. Comissão Estadual de Controle Ambiental (CECA): órgão colegiado diretamente 
vinculado ao Secretário, que tem como atribuições baixar as normas ambientais e 
outros atos complementares necessários ao funcionamento do licenciamento 
ambiental, aplicar as penalidades cabíveis aos infratores da legislação de controle 
ambiental, mediante apreciação dos Autos de Constatação lavrados pelos órgãos 
fiscalizadores, e dar solução final aos processos de licenciamento ambiental, dentre 
outras; 

III. Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONEMA): órgão deliberativo e normativo a 
quem cabe o estabelecimento das diretrizes da Política Estadual de Controle Ambiental; 
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IV. Fundo Estadual de Controle Ambiental (FECAM): fundo de natureza contábil que tem 
por objetivo financiar projetos de apoio à execução da Política Estadual de Meio 
Ambiente. Os recursos são provenientes, principalmente, da arrecadação de multas e 
indenizações por infração à legislação ambiental estadual e de royalties de petróleo. 

A Lei Estadual nº 5.100/07, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 41.844/09, que instituiu o ICMS-
Ecológico (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), dispõe sobre a repartição aos 
municípios da parcela de 25 % (vinte e cinco por cento) do produto da arrecadação do ICMS, 
incluindo o critério de conservação ambiental.  

Critérios para a repartição do ICMS Ecológico são os seguintes: 45 % para unidades de conservação; 
30 % para qualidade da água; e 25 % para gestão dos resíduos sólidos. Os repasses são calculados por 
meio do Índice Final de Conservação Ambiental (IFCA), indicando o percentual do ICMS Ecológico que 
cada município receberá. Esse índice é recalculado anualmente. 

Para o cálculo do IFCA são considerados os seguintes fatores: 

I. Mananciais de Abastecimento: é considerada a área de drenagem do município em 
relação à área de drenagem total da bacia com captação para abastecimento público de 
municípios localizados fora da bacia; 

II. Tratamento de Esgoto: é considerado o percentual da população urbana atendida pelo 
sistema de tratamento de esgoto e o nível de tratamento; 

III. Destinação do lixo: leva em consideração o local onde é depositado. No caso de ser um 
aterro sanitário licenciado existe um adicional na pontuação que leva em consideração: 
vida útil do aterro; existência de tratamento avançado de percolado, captação e queima 
de gases, e geração de energia; município-sede de consórcio intermunicipal; municípios 
que realizam prévia reciclagem de, pelo menos, 20 % do total de resíduos sólidos 
urbanos gerados em seu território; 

IV. Remediação de vazadouros (lixão): possuem vazadouros remediados; se fazem a 
captação e queima de gases; ou estão tomando medidas concretas para a remediação; 

V. Áreas Protegidas (Unidades de Conservação): é considerada a parcela da área municipal 
ocupada por UC (conforme Lei Federal nº 9.985/2000 – Lei do SNUC), a categoria de 
manejo, um fator de conservação e um fator de implementação. As UC municipais são 
as maiores beneficiadas, uma vez que 9 % dos recursos são destinados exclusivamente a 
elas. 

Dentre outras ações ambientais do estado executadas junto aos 92 municípios de forma 
descentralizada por meio de nove superintendências e um escritório regional, cabe destacar: 

I. O fortalecimento do modelo de gestão tripartite (União-Estado-Município) e a gestão 
ambiental na escala local com a municipalização do licenciamento ambiental. Por meio 
de convênios, o estado transfere aos municípios a competência pelo licenciamento de 
atividades, via de regra, de baixo potencial poluidor; 

II. A aplicação de recursos do Fundo Estadual de Conservação Ambiental e 
Desenvolvimento Urbano (FECAM), da ordem de R$ 250 a R$ 300 milhões por ano; 

III. A aplicação de cerca de R$ 40 milhões por ano de recursos oriundos da cobrança pelo 
uso da água, recolhidos ao Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FUNDRHI); 
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IV. O provisionamento de cerca de R$ 200 milhões para apoio à implantação e à 
manutenção de UC, oriundos de condicionantes de licenciamento ambiental de obras e 
empreendimentos de significativo impacto ambiental, conforme estabelecido pela Lei 
nº 9.985/2000, que instituiu o SNUC; 

V. A criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) pertencentes ao grupo 
de Proteção Integral, em parceria com a Associação Patrimônio Natural (APN); 

VI. O Programa de Apoio à Criação e Implantação de Unidades de Conservação Municipais 
(ProUC), que objetiva aumentar a área protegida do estado, auxiliou 11 municípios na 
criação de seis UCPI e cinco UCUS, totalizando 41.588 ha. O Programa também 
contribuiu para a adequação de outras quatro UCPI e três UCUS, que equivalem a 
70.651 ha. 

As UC também constituem atrativo turístico, fomentando o desenvolvimento local, ampliando o 
desenvolvimento por meio da geração de novos empregos e redução das desigualdades regionais. A 
preservação dos recursos naturais e culturais constitui um dos fundamentos para a atividade 
turística, abrangendo ações de proteção e recuperação ambiental, estudos de impacto ambiental, 
planos de manejo e uso público de áreas de proteção ambiental, melhoria de serviços e 
equipamentos, e adequação das áreas protegidas para o uso público.  

O Programa de Regionalização – Roteiros do Brasil, que integra o Plano Nacional do Turismo (PNT) 
(MINISTÉRIO DO TURISMO, 2007), define turismo como fator de construção da cidadania e da 
integração social, onde a faceta econômica integra o desenvolvimento sustentável. São denominadas 
Zonas de Ecoturismo as áreas de tombamento, reservas ecológicas, unidades de conservação e áreas 
de proteção ambiental. 

No estado do Rio de Janeiro, o Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável 
(PDITS/RJ) é o instrumento de planejamento do turismo, que tem por objetivo principal orientar o 
crescimento do setor em bases sustentáveis, estabelecendo as bases para a definição de ações, as 
prioridades e a tomada de decisão. O PDITS/RJ tem como objetivo geral desenvolver o turismo de 
modo integrado e sustentável a partir de áreas consideradas estratégicas, tendo como preceitos a 
valorização cultural, o cuidado ambiental e a participação das comunidades, e propiciando a geração 
de emprego e renda para a população fluminense. Dentre os cinco componentes do PDITS 
(orientados pelo PRODETUR Nacional), a Gestão Ambiental conta com 6,74 % dos investimentos 
financeiros previstos. 
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8 ENQUADRAMENTO MUNICIPAL 

O município do Rio de Janeiro tem sua divisão administrativa definida a partir de 5 Áreas de 
Planejamento (AP), 33 Regiões Administrativas (RA) e 160 bairros (Figura 8.1). 

Figura 8.1 Áreas de Planejamento e Regiões Administrativas do município do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: IPP, 2010. 

Os maciços da Pedra Branca, Tijuca e Gericinó-Mendanha abrigam as maiores porções dos 
remanescentes florestais dentro do município do Rio de Janeiro, ocupando, respectivamente, 
15.310 ha, 10.590 ha e 3.570 ha. As áreas naturais da cidade sofreram redução de 15 %, ou 
conversão de 6.357 ha para área urbanizada, no período de 1984-2001. Já no período de 2004-2009 
constatou-se uma diminuição na conversão das áreas naturais para área urbanizada (5,6 %), com 
uma área acrescida de 3.027,20 ha. Foi verificada uma forte urbanização da AP 4 e AP 5, movimento 
que tem sido confirmado pelos dados do Censo 2010. Nesta área o crescimento das áreas 
urbanizadas foi de 7,2 %, equivalentes a 720,9 ha (IPP/PCRJ, 2012) (Figura 8.2).  
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Figura 8.2 Distribuição das áreas urbanizadas na Área de Planejamento 4 do município do Rio de 
Janeiro. 

 
Fonte: IPP/PCRJ, 2012. 

A cidade do Rio de Janeiro ainda tem predominância de áreas não urbanizadas (53,7 % do 
município), embora tenha sido verificado um decréscimo na ordem de 4,4 % em relação às áreas não 
urbanizadas de 2004. As residências cresceram principalmente sobre áreas com cobertura arbórea 
(623,5 ha ou 45 % do total). O restante do crescimento se deu basicamente sobre áreas não 
edificadas e campo. Observou-se uma transformação de áreas de campo em mata (575 ha), o que 
pode indicar áreas de recuperação, seja por reflorestamentos ou regeneração natural. O saldo final 
indica perda de 356 ha de cobertura arbórea na cidade (IPP/PCRJ, 2012). 

Nas mudanças ocorridas na ocupação do solo urbano da cidade do Rio de Janeiro entre os anos de 
2009 e 2011 (IPP/PCRJ, 2013) alguns aspectos puderam ser evidenciados (Tabela 8.1). Em primeiro 
lugar, foi verificado que o uso que apresenta o maior impacto no conjunto de alterações foi a classe 
“áreas não edificadas”, cujo crescimento tanto em termos absolutos (460,3 ha) quanto em termos 
relativos (13 %) se impõem. Ainda quanto ao incremento de área têm-se, em termos absolutos, as 
classes de “áreas residenciais” (413,1 ha) e “área de comércio e serviços” (236 ha). No que tange ao 
decréscimo de área, este foi constatado nas classes de “campo” (-520,5 ha), “mata” (-206,6 ha), 
“áreas sujeitas à inundação” (-167,3 ha) e “áreas industriais” (-103,2 ha). 
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Tabela 8.1 Área dos usos mapeados em 2009, 2010, 2011 e diferença no período (em hectares) no 
município do Rio de Janeiro. 

USO 
2009 2010 2011 VARIAÇÃO 

ÁREA % ÁREA % ÁREA % ÁREA % 

Áreas residenciais 35.740,80 29,2 35.942.6 29,4 36.154,00 29,5 413,1 1,2 

Áreas não edificadas 3.552,90 2,9 3.697,70 3 4.013,30 3,3 460,3 13 

Áreas institucionais e de 
infraestrutura pública 

2.143,60 1,8 2.158,90 1,8 2.126,80 1,7 -16,8 -0,8 

Áreas de comércio e serviços 1.930,10 1,6 1.957,60 1,6 2.166,10 1,8 236 12 

Favela 4.681,70 3,8 4.643,00 3,8 4.599,30 3,8 -82,3 -1,8 

Áreas de lazer 2.128,10 1,7 2.129,90 1,7 2.133,00 1,7 4,9 0,2 

Áreas de educação e saúde 1.077,00 0,9 1.087,30 0,9 1.101,20 0,9 24,2 2,2 

Áreas industriais 3.125,60 2,6 3.125,00 2,6 3.022,40 2,5 -103 -3,3 

Áreas de transporte 1.709,10 1,4 1.713,50 1,4 1.712,90 1,4 3,9 0,2 

Áreas de exploração mineral 640 0,5 636,3 0,5 626.5 0,5 -13,4 -2,1 

PARCIAL 56.728,80 46 57.091,70 47 57.665,50 47 927 1,6 

Cobertura arbórea e 
arbustiva 

38.760,80 31,7 38.678,70 31,6 38.554,10 31,5 -207 -0,5 

Cobertura gramíneo-lenhosa 14.752,70 12 14.497,00 11,8 14.232,20 11,6 -521 -3,5 

Áreas agrícolas 4.086,60 3,3 4.106,00 3,4 4.068,50 3,3 -18,2 -0,4 

Afloramentos rochosos e 
depósitos sedimentares 

1.984,40 1,6 1.991,20 1,6 1.972,10 1,6 -12,2 -0,6 

Corpos hídricos 2.857,40 2,3 2.857,10 2,3 2.855,60 2,3 -1,8 -0,1 

Áreas sujeitas à inundação 3.286,00 2,7 3.235,10 2,6 3.118,70 2,5 -167 -5,1 

PARCIAL 65.727,90 53,7 65.365,00 53,3 64.801,20 52,9 -927 -1,4 

TOTAL 122.456,7
0 

100 122.456,70 100 122.456,70 100 
  

Fonte: Adaptado de IPP/PCRJ, 2013. 

Um aspecto interessante é em relação à distribuição das áreas urbanizadas acrescidas distribuídas 
pelas Áreas de Planejamento (AP). Com exceção da AP 2, todas as demais acusaram uma maior 
participação deste uso, com previsível destaque para as AP 4 e 5. Aliado ao fato destas Áreas de 
Planejamento possuírem as maiores dimensões espaciais, são também as mais evidentes frentes de 
expansão da cidade, sendo também objeto de algumas intervenções urbanas. 

A Tabela 8.2 apresenta uma matriz na qual são detalhados os ganhos e perdas entre todos os usos no 
período 2009-2011. Dessa maneira, é possível relacionar sobre quais usos determinada classe se 
expandiu ou retraiu. 
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Com base na Tabela 8.2, um aspecto que chama atenção é a perda de “áreas sujeitas à inundação” 
para “áreas não edificadas”. Tal movimento, em grande medida, se efetivou sobre áreas 
desocupadas localizadas no Recreio dos Bandeirantes em função, principalmente, da abertura de 
novos loteamentos.  

Ocorre ainda a perda de 206,6 ha de áreas de “mata”, em boa parte também para o uso “áreas não 
edificadas”. Ao analisar a distribuição geográfica destas ocorrências pode-se notar sua expressiva 
distribuição pelas AP 4 e AP 5 (Figura 8.3). Observou-se uma transformação de áreas de campo em 
mata (53,2 ha), bem menor do que no período 2004-2009 (575 ha). Porém, o saldo final indicou uma 
perda menor de cobertura arbórea na cidade quando comparado ao período 2004-2009, que foi de 
356,4 ha. 
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Tabela 8.2 Ganhos e perdas de área por uso no período de 2009 e 2011 (em hectares) no município do Rio de Janeiro. 
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Afl. roch. e dep. Sed.  3,5 1,4 0,2 2,9 -0,1 - - - 0,0 0,0 0,0 0,0 -20,9 0,7 0,0 -12,2 

Mata  -3,5  53,2 -3,7 17,4 -9,3 -10,5 -2,3 -0,2 -2,1 1,5 -9,1 -1,6 -165,2 -71,8 0,5 -206,6 

Campo -1,4 -53,2  0,4 6,1 -26,7 -29,0 -0,3 -2,2 -26,7 - -6,8 -2,0 -345,8 -32,4 -0,6 -520,5 

Corpo hídrico -0,2 3,7 -0,4  0,7 -0,4 - - - -0,4 -0,1 -0,6 0,0 -1,2 -2,6 -0,3 -1,8 

Favela -2,9 -17,4 -6,1 -0,7  0,2 -0,9 0,1 0,0 -0,4 -3,4 -1,2 -0,3 -26,0 -24,0 0,8 --82,3 

Agrícola 0,1 9,3 26,7 0,4 -0,2  -1,8 - - -0,5 - - -0,1 -47,6 -4,5 - -18,2 

Comércio e serviço - 10,5 29,0 - 0,9 1,8  2,3 - 4,5 - 107,3 2,1 79,6 -2,0 - 236,0 

Educação e saúde - 2,3 0,3 - -0,1 - -2,3  - 3,2 0,0 0,7 0,3 15,3 4,4 - 24,2 

Exploração mineral - 0,2 2,2 - 0,0 - - -  - - - - -12,5 -3,3 0,0 -13,4 

Lazer 0,0 2,1 26,7 0,4 0,4 0,5 -4,5 -3,2 -  -0,4 - -1,2 -14,8 -0,9 0,0 4,9 

Transporte  0,0 -1,5 - 0,1 3,4 - - 0,0 - 0,4  - 0,0 0,6 0,9 - 3,9 

Industrial 0,0 9,1 6,8 0,6 1,2 - -107,3 -0,7 - - -  - -2,6 -10,3 - -103,2 

Inst. e infra. pública 0,0 1,6 2,0 0,0 0,3 0,1 -2,1 -0,3 - 1,2 0,0 -  21,0 1,0 0,3 -16,8 

Não edificada 20,9 165,2 345,8 1,2 26,0 47,6 -79,6 -15,3 12,5 14,8 -0,6 2,6 21,0  -266,0 164,2 460,3 

Residencial  -0,7 71,8 32,4 2,6 24,0 4,5 2,0 -4,4 3,3 0,9 -0,9 10,3 -1,0 266,0  2,5 413,1 

Suj. à inundação 0,0 -0,5 0,6 0,3 -0,8 - - - 0,0 0,0 - - -0,3 -164,2 -2,5  -167,3 

Fonte: IPP/PCRJ, 2013. 
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As UC são instrumentos de execução da política de meio ambiente, conforme previsto no Art. 462 da 
Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro (1990), assim como a celebração de convênios com 
universidades, centros de pesquisa, associações civis e organizações sindicais nos esforços para 
garantir e aprimorar o gerenciamento ambiental; e a adoção das áreas das bacias e sub-bacias 
hidrográficas como unidades de planejamento e execução de planos, programas e projetos, 
conforme previsto pelo Art. 463. 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC), instituída pela Lei nº 2.138, de 11 de maio de 
1994, é o órgão executivo do sistema municipal de gestão ambiental, com a finalidade de planejar, 
promover, coordenar, fiscalizar, licenciar, executar e fazer executar a Política Municipal de Meio 
Ambiente (PMMA).  

No final da década de 1980 foram implantadas as primeiras UC municipais, observando critérios 
ecológicos e de planejamento relacionados à função ambiental desses fragmentos em ambiente 
urbano, buscando compatibilizar conservação de biodiversidade local e controle das pressões 
antrópicas através da formação de mosaicos e corredores. Muitas indicações para a criação dessas 
áreas protegidas advêm das associações de moradores e de minutas de Projetos de Lei 
encaminhados à SMAC pela Câmara de Vereadores (SMAC, 2004). 

Reflexo desse movimento, a Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro (1990) estabeleceu diversos 
mecanismos próprios à proteção ambiental. Posteriormente, o Plano Diretor Decenal de 1992, 
portanto, antes da instituição do SNUC, já estabelecia para a cidade do Rio de Janeiro o instrumento 
da criação de UC dentro da Política Ambiental de Proteção, com um universo de categorias de 
unidades passíveis de serem aplicadas de acordo com as necessidades específicas de proteção. 

O município do Rio de Janeiro, que abrigava até 1989 nove áreas protegidas criadas pelo poder 
público municipal e que podem ser classificadas como UC sob a ótica atual da legislação, viu esse 
número passar para 28 num período de 10 anos, chegando aos dias atuais com 54 UC municipais, 
totalizando uma área de 33.346,79 ha (Tabela 8.3). Da área total do município, que soma 
122.456,07 ha, aproximadamente 29,55 % de sua superfície constituem territórios de UC municipais. 
Os Parques Estaduais da Chacrinha e do Grajaú estão sob a administração da SMAC, conforme Termo 
de Cessão de Uso firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, com 
vigência de 2-01-2007 a 2-01-2027. 

O atual Plano Diretor (Lei Complementar nº 111, de 01 de fevereiro de 2011) consolida as figuras 
protetivas do SNUC, além de incluir a categoria Área de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana – 
APARU no rol das áreas protegidas. Essa figura de proteção é específica da cidade do Rio de Janeiro, e 
foi criado pela Lei Complementar nº 16/1992. As APARU são, na sua essência, APA diferindo nas ações 
necessárias do Poder Público para a regulação do uso e ocupação do solo e restauração de suas 
condições ecológicas e urbanas. 
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Figura 8.3 Uso do Solo no município do Rio de Janeiro em 2011 (com áreas atualizadas em 7/12/12). 

 
Fonte: Adaptado de IPP/PCRJ, 2013.
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Tabela 8.3 Unidades de conservação municipais distribuídas por grupo e categoria com respectivas áreas 
e número para o município do Rio de Janeiro. 

GRUPO CATEGORIA 
ÁREA TOTAL 

(ha) 
NÚMERO DE UC POR 

CATEGORIA 

Proteção 
Integral 

Parque Natural Municipal* 2.798,81 20 

Monumento Natural 91,48 01 

Área de Relevante Interesse Ecológico 82,91 01 

TOTAL 2.973,20 22 

Uso Sustentável 

Área de Proteção Ambiental 23.037,85 28 

Área de Proteção Ambiental e 
Recuperação Urbana** 

7.335,74 04 

TOTAL 33.346,79 32 

*Incluindo 02 Parques Estaduais sob a gestão municipal. 
**A APARU não é uma categoria de UC prevista pelo SNUC. 
Fonte: SMAC, 2013. 

O município do Rio de Janeiro possui, atualmente, 28 Áreas de Proteção Ambiental (APA), 20 Parques 
Naturais, 4 Áreas de Proteção Ambiental e Recuperação Urbana (APARU), 1 Área de Relevante 
Interesse Ecológico (ARIE) e 1 Monumento Natural (Tabela 8.4). 

Diversos instrumentos elaborados no âmbito da SMAC fundamentam essa necessária articulação 
entre os processos de urbanização e a preservação ambiental do município do Rio de Janeiro. A 
construção de indicadores ambientais, realizada em parceria entre a SMAC, a Secretaria Municipal de 
Urbanismo e o Instituto Pereira Passos (2005), a elaboração do Plano Municipal de Mudanças 
Climáticas, elaborado em parceria entre a SMAC e a Equipe Centro Clima/COPPE/UFRJ (2011), são 
algumas dessas iniciativas. 

Criado pela Lei Municipal nº 2.138, de 11 de maio de 1994, que instituiu a SMAC, e regulamentado 
pelo Decreto Municipal nº 13.377, de 18 de novembro de 1994, o Fundo de Conservação Ambiental 
(FCA) tem por objetivo o financiamento de projetos de recuperação e restauração ambiental, 
prevenção de danos ao meio ambiente e educação ambiental. Sua gestão compete à SMAC.  

Tabela 8.4 Relação das Unidades de Conservação Municipais de Proteção Integral e Uso Sustentável do 
município do Rio de Janeiro com suas respectivas áreas (ha) e ano de criação. 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA (ha) ANO DE CRIAÇÃO 

APA de Santa Teresa 515,72 1984 

APA da Fazendinha da Penha 13,24 1984 

APA de Sacopã 94,75 1986 

APA de Grumari 1000,02 1986 

APA da Pedra Branca 5338,51 1988 

APA da Orla da Baía de Sepetiba 9.802,62 1988 

APA da Orla Marítima 215,49 1988 

APA da Prainha 157,08 1990 
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UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA (ha) ANO DE CRIAÇÃO 

APA dos Morros do Leme, Urubu e Ilha de Cotunduba 122,20 1990 

APA do Várzea Country Clube 7,75 1991 

APA do Parque Municipal Ecológico de Marapendi 916,54 1991 

APA de São José 108,89 1991 

APA do Morro da Saudade 55,01 1992 

APA do Morro dos Cabritos 128,26 1992 

APA das Brisas 102,81 1992 

APA do Bairro da Freguesia 360,51 1992 

APA das Pontas de Copacabana e Arpoador e seus Entornos 24,79 1994 

APA dos Morros da Babilônia e São João 122,40 1996 

APA do Morro da Viúva 16,53 1997 

APA da Serra da Capoeira Grande 474,72 1999 

APA do Morro do Silvério 148,47 1999 

APA das Tabebuias 61,75 1999 

APA da Paisagem e Areal do Pontal 22,95 2000 

APA da Serra dos Pretos Forros 2705,89 2000 

APA do Morro do Valqueire 166,08 2001 

APA da Fazenda da Taquara 8,46 2002 

APA do Morro do Cachambi 142,41 2007 

Área de Proteção Ambiental Paisagem Carioca 204,00 2013 

APARU do Alto da Boa Vista 3210,88 1992 

APARU do Jequiá 142,50 1993 

APARU da Serra da Misericórdia 3598,67 2000 

APARU do Complexo Cotunduba-São João 383,69 2009 

ARIE de São Conrado 82,91 2003 

Parque Natural Municipal Darke de Mattos 7,05 1975 

Parque Natural Municipal de Marapendi 148,53 1978 

Parque Natural Municipal da Catacumba 26.64 1979 

Parque Natural Municipal Bosque da Barra 54,398 1983 

Parque Natural Municipal Chico Mendes 41,66 1989 

Parque Natural Municipal do Penhasco Dois Irmãos 39,55 1992 

Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha 1052,34 1993 

Parque Natural Municipal da Prainha 146,04 1999 

Parque Natural Municipal Fonte da Saudade 1,96 2000 

Parque Natural Municipal Jose Guilherme Merquior 6,63 2000 

Parque Natural Municipal de Grumari 793,79 2001 
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UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ÁREA (ha) ANO DE CRIAÇÃO 

Parque Natural Municipal Jardim do Carmo 2,55 2001 

Parque Natural Municipal da Serra da Capoeira Grande 15.73 2002 

Parque Natural Municipal Bosque da Freguesia 29,22 2003 

Parque Natural Municipal Professor Melo Barreto 5,20 2003 

Parque Natural Municipal da Cidade 46,78 2008 

Parque Natural Municipal da Barra da Tijuca 163,73 2011 

Parque Natural Municipal Paisagem Carioca 159,83 2013 

Parque Estadual da Chacrinha* 3,71 1969 

Parque Estadual do Grajaú* 54,73 1978 

Monumento Natural dos Morros do Pão de Açúcar e da Urca 91,48 2006 

*Os Parques Estaduais da Chacrinha e do Grajaú estão sob administração da SMAC em função do Termo de 
Cessão de Uso firmado entre o Governo do Estado e a Prefeitura do Rio de Janeiro com vigência de 2/01/2007 
a 2/01/2027. 
Fonte: SMAC, 2013. 

O Plano Diretor Decenal da Cidade (Lei Complementar nº 16, de 04 de junho de 1992), em seu 
Art. 11, inciso II, integrou o FCA ao Sistema Gestão Ambiental para execução de sua política de meio 
ambiente. O FCA é constituído pelas seguintes receitas:  

I. Dotações orçamentárias e créditos adicionais;  

II. O produto de operações de crédito celebradas pelo município do Rio de Janeiro com 
organismos nacionais e internacionais mediante prévia autorização legislativa;  

III. Auxílios, subvenções, contribuições, transferência, participações em convênios e ajustes; 

IV. Recursos de pessoas físicas e jurídica, públicas, privadas, nacionais e estrangeiras, sob a 
forma de doações feitas ao município do Rio de Janeiro com destinações específicas 
observada a legislação aplicável;  

V. Resultados financeiros (rendimentos, acréscimo, juros, correção monetária, entre 
outros) de suas aplicações, obedecida a legislação em vigor;  

VI. Todo e qualquer recurso proveniente de multas e penalidades que tenham origem na 
fiscalização e ações da SMAC;  

VII. Saldo positivo apurado em balanço.  

O Decreto Municipal nº 14.983, de 19 de julho de 1996, adicionou ao FCA os recursos da 
compensação financeira pela exploração do petróleo recebidos pelo município do Rio de Janeiro.  
Suas receitas são monitoradas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e destinam-se a: 

I. Financiamento total ou parcial de projetos desenvolvidos pela SMAC ou com ela 
conveniados;  

II. Pagamento pela prestação de serviços para execução de projetos específicos na área de 
meio ambiente;  

III. Aquisição de material permanente e de consumo necessários ao desenvolvimento de 
seus projetos;  
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IV. Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle; 

V. Gerenciamento das unidades de conservação ambiental.  

É vedada sua aplicação em pagamento de despesa de pessoal da administração direta, indireta ou 
fundacional, bem como de encargos financeiros estranhos à sua finalidade.  

O Manual de Gestão Ambiental, instituído pela Resolução SMAC nº 307, de 15 de abril de 2003, 
define as diretrizes mínimas dos programas e subprogramas relativos aos serviços envolvidos na 
gestão dos PNM que não dispõem de plano de manejo (Quadro 8.1). 

Dentre os programas implementados que, na atualidade, contribuem de forma efetiva com a gestão 
das UC, cabe destacar o Programa Rio-Diversidade, o Programa Voluntários por Natureza e o 
Programa Mutirão de Reflorestamento. 

Quadro 8.1 Relação dos programas e subprogramas de gestão dos parques naturais municipais contidos 
no Manual de Gestão Ambiental da SMAC. 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DOS RECURSOS NATURAIS 

PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

Subprograma de manutenção, conservação e 
recuperação da vegetação; 

Subprograma de manejo e reforço de espécies da 
fauna autóctones; 

Subprograma de tratamento fitossanitário e controle 
de vetores; 

Subprograma de combate à erosão e recuperação do 
solo; 

Subprograma de recomposição paisagística do 
ambiente natural; 

Subprograma de controle de espécies botânicas e 
zoológicas nativas e exóticas; 

Subprograma de acompanhamento da dinâmica 
hidrológica e climática; 

Subprograma de corredores de hábitats; 

Subprograma de prevenção e combate a incêndios. 

Subprograma de fomento ao voluntariado; 

Subprograma de implantação, conservação e 
manutenção de trilhas ecológicas; 

Subprograma de sinalização interpretativa e 
educativa; 

Subprograma de fomento à pesquisa; 

Subprograma de divulgação e promoção; 

Subprograma de estruturação, manutenção de 
apoio e orientação ao visitante; 

Subprograma de controle da visitação; 

Subprograma de capacitação das equipes técnicas; 

Subprograma de educação ambiental. 

 

 

Fonte: SMAC, 2013. 

a) Programa Rio-Diversidade 

Criado em 1997 (Decreto Municipal nº 15.793) com o objetivo de reconhecer e divulgar as espécies 
da flora e fauna do município, raras ou ameaçadas de extinção e estabelecer uma estratégia de 
conservação e recuperação dessas espécies, o Programa Rio-Diversidade editou a Lista das Espécies 
Ameaçadas de Extinção (flora) e a Lista das Espécies Ameaçadas de Extinção (fauna), em 2000. 

b) Programa Voluntários por Natureza 
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A Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, prevê o serviço voluntário, entendido como atividade não 
remunerada, prestada por pessoa física à entidade pública de qualquer natureza, ou à instituição 
privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, 
recreativos ou de assistência social, inclusive mutualidade. 

O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista 
previdenciária ou afim, sendo exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, 
pública ou privada, e o prestador do serviço voluntário. 

Os programas de voluntariado realizados pela SMAC abrangem as campanhas de educação 
ambiental, visitas guiadas para usuários de PNM, mutirões de reflorestamento, prevenção e combate 
a incêndios, apoio à gestão das UC e mutirões de limpeza em rios (Programa Guardiões dos Rios). 

c) Programa Mutirão Reflorestamento 

Criado em 1985, o Programa Mutirão Reflorestamento tem por objetivo a recomposição da 
cobertura florestal das encostas do município e a ampliação da oferta de trabalho em áreas de 
favelas. As comunidades locais participam do reflorestamento em regime de mutirão remunerado; 
porém, sem vínculo empregatício com o programa. Desta forma, há a necessidade de revisão da 
estrutura de funcionamento do projeto de modo a garantir os direitos dos trabalhadores. 
Representantes das Associações de Moradores atuam como parceiros, mobilizadores e 
interlocutores junto à população local. 

Também são objetivos do programa assegurar a recuperação do ecossistema original da Mata 
Atlântica, revertendo o processo de perda da cobertura florestal; a estabilização do solo, garantindo 
uma maior segurança à população contra os riscos de deslizamentos; a limitação do crescimento das 
comunidades sobre as áreas de risco ou de proteção ambiental; a redução da ocorrência de 
enchentes por meio da redução do processo de assoreamento dos rios e canais; a criação de espaços 
de lazer e de educação ambiental; a proteção e revitalização dos mananciais hídricos; e a criação de 
corredores ecológicos para a fauna. 

No âmbito da SMAC, o PMR é realizado com o apoio do Programa Educativo em Áreas de 
Reflorestamento (PEAR), desenvolvido pelo Centro de Educação Ambiental (CEA), com o propósito 
de promover a conscientização da população local e escolas vizinhas das áreas reflorestadas, com 
agentes ambientais treinados e recrutados na própria comunidade. Até 2007, foram reflorestados 
aproximadamente 2.500 hectares, junto a cerca de 100 comunidades. 

O Programa Mutirão de Reflorestamento foi selecionado pelo “Projeto Megacidades” (ONU, 1990) 
para integrar a publicação Environmental Innovation for Sustainable Mega-Cities: sharing approaches 
that work; foi selecionado como uma das “100 Experiências Brasileiras de Desenvolvimento 
Sustentável e Agenda 21” (MMA, 1997); foi escolhido como um dos 20 melhores projetos no 
Concurso “Gestão Pública e Cidadania” (Fundação Getúlio Vargas/Fundação Ford, 1997); selecionado 
para integrar banco de dados mundial Best Practices and Local Leadership Programme (UNCHS-
Habitat, 1998); recebeu o Prêmio CREA-RJ de Meio Ambiente (1998); o Prêmio Projeto Modelo pela 
Society for Ecological Restoration (SER, 1999); e a Menção Honrosa no Metropolis Award, 2002. 
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9 ANÁLISE REGIONAL 

9.1 DESCRIÇÃO GEOCARTOGRÁFICA 

O município do Rio de Janeiro tem seus pontos extremos situados em 22° 45’ 30’’ de latitude Norte, 
23° 04’ 10’’ de latitude Sul, 43° 06’ 30’’ de longitude Leste, e 43° 47’ 40’’ de longitude Oeste. Tem 
confrontação ao Norte com os municípios de Itaguaí, Nova Iguaçu, Nilópolis, São João de Meriti, 
Duque de Caxias e Magé; ao Sul com o Oceano Atlântico; a Leste com os municípios de São Gonçalo, 
Itaboraí e Niterói; e a Oeste com o Município de Itaguaí. Seu território de 1.224,56 km2 abriga relevos 
contrastantes e três divisores de água por maciços montanhosos, lagunas e extensas áreas de 
baixadas (IPP/PCRJ, 2005). 

O PNM Bosque da Barra está inserido na Baixada de Jacarepaguá, planície litorânea com 
aproximadamente 140 km2 situada na região oeste do município do Rio de Janeiro, compreendendo 
os bairros de Jacarepaguá (parte), Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, e limitada a oeste pelo 
Maciço da Pedra Branca, a leste pelo Maciço da Tijuca e, ao sul, pelo Oceano Atlântico (Figura 9.1). 
Integra-se à Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá, limitada pelo Oceano Atlântico, pelos Maciços da 
Pedra Branca, da Tijuca, e um escudo rochoso situado ao norte da baixada.  

A UC é constituída por uma área de aproximadamente 50 hectares, e está localizada no bairro da 
Barra da Tijuca, XXIV Região Administrativa, AP-4. A XXIV R.A. abrange os bairros de Grumari, Vargem 
Grande, Vargem Pequena, Camorim, Recreio dos Bandeirantes, Jóa, Itanhanguá e Barra da Tijuca, 
este último, tendo como limites a oeste os bairros do Joá e Itanhangá, e o Maciço da Tijuca, a norte 
com a R.A. de Jacarepaguá, limitado pelas lagoas, a leste com o bairro do Recreio dos Bandeirantes, 
separados pela Avenida Salvador Allende, e a sul banhado pelo Oceano Atlântico, formando as praias 
do Pepê e da Barra da Tijuca. A área territorial do bairro da Barra da Tijuca corresponde a 4.815,6 ha, 
o quinto maior do município, apresentando 53,15 % de área urbanizada e 46,85 % de áreas naturais 
constituídas por floresta (2,13 %), floresta alterada (0,42 %), mangue (1,47 %), restinga (3,09 %), área 
úmida com vegetação (13,18 %), praia e areal (2,43 %), afloramento rochoso (0,43 %) e ambientes 
estuarinos, lagoas, rios e canais (23 %), estes últimos formando um complexo hidrográfico 
extremamente singular no município do Rio de Janeiro (IPP/PCRJ, 2001). 
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Figura 9.1 Localização do Parque Natural Municipal Bosque da Barra no município do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Adaptado de Google, 2013. 

9.2 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS 

A Baixada de Jacarepaguá, região situada entre os maciços rochosos da Tijuca e da Pedra Branca, 
começou a ser explorada ao longo dos séculos XVI e XVII, sendo ocupada por grandes sesmarias, 
fazendas e engenhos que foram progressivamente fracionados e instalados nas planícies em função 
do terreno plano e dos mananciais de água, o que proporcionou um desenvolvimento econômico 
baseado em atividades rurais. As plantações de café e a criação de pastos arrasavam a Mata 
Atlântica da região. A porção litorânea não teve desenvolvimento crescente por não ser adequada 
nem para o plantio e nem para criação de animais (ARAÚJO, 2007).  

Até o final do século XVII grande parte dessa região pertencia à Fazenda do Camorim, Vargem 
Pequena e Vargem Grande, de propriedade de Dª Vitória de Sá e Benevides, neta do antigo 
governador da cidade, Salvador Correia de Sá (IBAM/DUMA, PCRJ/SMAC, 1998). 

A presença dos engenhos de açúcar ocasionou uma maior mobilidade e a expansão da vida urbana, 
porém no meio rural refletiu-se como uma estagnação. A abertura dos canais e a desobstrução do 
leito dos rios permitiu a intercomunicação entre as lagoas e os principais cursos d’água, podendo ir 
do Itanhangá e o Largo da Barra até Curicica e Vargem Pequena (D’ELIA, 2005). As casas, como as dos 
beneditinos, são para passar temporadas, para meditar, para recuperar a saúde e para produzir um 
centro que se impunha – a Corte, que passava a incluir a baixada de Jacarepaguá. 

Na segunda metade do século XIX, com o declínio econômico sofrido pelas fazendas produtoras de 
açúcar, as grandes propriedades foram parceladas e vendidas a novos ocupantes ou doadas a antigos 
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escravos. Em 1891, todas as terras remanescentes das propriedades de Dª Vitória de Sá e Benevides 
que foram legadas, por testamento, a Ordem dos Beneditinos, foram vendidas à Companhia Central 
de Jacarepaguá, que as repassou ao Banco de Crédito Móvel, em pagamento de dívidas 
anteriormente assumidas (IBAM/DUMA, PCRJ/SMAC, 1998). 

Devido à fragmentação das grandes propriedades e a desvalorização das terras, o processo de 
regularização fundiária da região só iniciou após a criação do imposto territorial, em 1922, e a 
consequente elevação das taxas de arrendamento (D’ELIA, 2005).  

Nos anos de 1930 se inicia a ocupação da Barra da Tijuca “com a aprovação dos primeiros 
loteamentos da região: Tijucamar, Jardim Oceânico e Recreio dos Bandeirantes, quando começam a 
proliferar casas comerciais e residências”. Os dois primeiros loteamentos citados formavam, 
respectivamente, “as glebas A e B da Fazenda da Restinga, que ocupava grande área da Barra da 
Tijuca e foram desmembradas em glebas de A a G, em 1938” (OLIVEIRA, 2010; SILVA, 2004) (Figura 
9.2). 

No século XX, alguns fatores influenciaram no processo de formação da Baixada de Jacarepaguá. A 
expansão e o avanço tecnológico dos transportes facilitaram o desenvolvimento da economia local e 
a melhoria da infraestrutura. Com o crescimento, a região que antes era rejeitada devido à distância 
do centro urbano e a falta de recursos auferiu novos povoados. Em virtude da viabilização da 
estrutura viária, os bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes surgiram entre os anos 
de 1935 e 1950.  
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Figura 9.2 Mapa da antiga Fazenda da Restinga na Barra da Tijuca, em 1938, município do Rio de 
Janeiro. 

 
Fonte: Oliveira, 2010. Carvalho Hosken.  

Em uma reportagem para o Diário Carioca (jornal de grande circulação na época), em 1932, o 
jornalista Ricardo Palma escreveu que o Rio também possuía o seu sertão7, uma área maravilhosa, 
com lagoas cristalinas, a três horas do centro (GONÇALVES, 1999). Ele referia-se à Barra da Tijuca, 
região que se apresentava como expansão urbana da cidade do Rio de Janeiro, marcada pela 
natureza abundante e que deveria ser planejada, evitando assim que ocorresse uma ocupação ao 
acaso, de modo que suas belezas tão marcantes fossem preservadas (SILVA, 2004). 

Dada a importância da área como uma baixada extremamente singular na cidade do Rio de Janeiro, 
com características peculiares, no fim da década de 1960, o então Governador do Estado da 
                                                           
7
Ao fazer essa afirmativa, o jornalista Ricardo Palma quis comparar a fisionomia das lagoas e manguezais da Barra da Tijuca 

com os alagados/brejos do sertão nordestinos. Porém, a formação dos brejos no nordeste é diferente do que ocorre na 
Baixada de Jacarepaguá. No Nordeste, essa formação está relacionada ao micro-clima, enquanto na Barra se relaciona a 
presença das lagoas. A ocorrência dos alagados no sertão nordestino ocorre devido às chuvas orográficas – quando a massa 
de ar úmida se desloca do oceano em direção ao interior e encontra a Serra de Baturité, Chapadas do Araripe, Apodi e 
Ibiataba, o ar úmido dessa massa de ar se eleva, condensa e precipita, e a parte da massa que consegue transpor a borda 
do Planalto, chega enfraquecida ao interior, no agreste, e a precipitação vai ocorrer somente em alguns pontos que, devido 
ao tipo do solo pouco permeável, retém essa água e forma os alagados ou brejos. Na Barra da Tijuca, os brejos e alagados 
estão em um ambiente de transição, associados à evolução das lagoas e ao lençol freático, abastecidas pela maré (SILVA, 
2004). 

http://www.feth.ggf.br/barra.htm#_ftn3
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Guanabara, Francisco Negrão de Lima, contratou o arquiteto Lúcio Costa para a elaboração de um 
Plano Piloto, denominado Plano Piloto para a Urbanização da Baixada Compreendida entre a Barra 
da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá (Figura 9.3), com o intuito de conciliar a expansão 
urbana com a preservação da natureza. O Plano Piloto para a Urbanização da Baixada compreendida 
entre a Barra da Tijuca, o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá foi entregue a Negrão de Lima e 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 42, de 23 de junho de 1969, mas somente em 1976 foi 
institucionalizado. 

Figura 9.3 Capa original do Plano Piloto de Lúcio Costa. 

 
Fonte: Acibarra em Revista, Nº 14 - Novembro de 2009. 

Esse plano foi elaborado porque, segundo Costa, o governo se via perante diversas indagações sobre 
o que fazer nessa imensa área e como fazer. Era preciso planejar sua ocupação de forma ao melhor 
aproveitamento da área. O objetivo principal do Plano Piloto, também conhecido por Plano Lúcio 
Costa (Figura 9.4) era o de controlar a expansão urbana e preservar a geografia do lugar, suas belezas 
naturais como as praias, as dunas, restingas, manguezais e lagoas, já que era uma das últimas áreas 
disponíveis para onde a cidade poderia se expandir. Nas palavras do arquiteto, para urbanizar a 
região era (é) preciso “encontrar a fórmula que permita conciliar a urbanização na escala em que se 
impõe, com a salvaguarda, embora parcial, dessas peculiaridades que importa preservar”(1969, p.8). 
Ele acreditava que qualquer implementação urbanística para a área deveria ser feita “sob medida” 
(SILVA, 2004). 

O Plano propôs, para a Barra da Tijuca, uma nova forma de organização do espaço: o crescimento 
urbano aliado às questões ambientais. O ponto central do Plano era a construção de duas vias 
principais, a Avenida das Américas e a Avenida Alvorada (atualmente Avenida Ayrton Senna), que 
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fariam a ligação de todo o bairro, e a criação de núcleos autônomos; também limitava os gabaritos 
para construção dos prédios, previa áreas de preservação, dentre outros aspectos (SILVA, 2004). 

Figura 9.4 Croqui do Plano Piloto para a urbanização da Barra da Tijuca, elaborado pelo arquiteto Lúcio 
Costa. 

 
Fonte: http://www.vitruvius.com.br/minhacidade/mc154/mc154.  

Umas das determinações do plano A foi que a área pertencente a Aeronáutica ao longo da Avenida 
Ayrton Senna, ocupada parcialmente pelo Aeroporto de Jacarepaguá, deveria ser transformada em 
parque municipal, o atual PNM Bosque da Barra, com a finalidade de preservar importante 
remanescente de restinga (IBAM/DUMA, PCRJ/SMAC, 1998; SILVA, 2004). 

Com a construção das vias de acesso e com o Plano Lúcio Costa, começava efetivamente a ocupação 
e urbanização da Barra da Tijuca. A área se transformou, num piscar dos olhos, na grande área de 
expansão e especulação da cidade do Rio de Janeiro. Este governo também foi responsável pela 
construção do Elevado das Bandeiras, que incluía os túneis Dois Irmãos, Joá e São Conrado, que 
fariam a ligação com a Zona Sul; pela pavimentação da Avenida Alvorada (atual Avenida Ayrton 
Senna) e da BR-101 (atual Avenida das Américas), que facilitariam a ligação com Jacarepaguá; assim 
como de promover estudos e projetos sobre futuras obras viárias. E, na década de 1970, a CEDAE 
começa a ampliar a implantação de infraestrutura (ampliação da rede de abastecimento de água e 
gás). Para acompanhar o crescimento urbano e econômico, obras drenagem foram necessárias para 
o escoamento de águas represadas nos terrenos baixos e a construção de molhe de pedras nos 
canais da Baixada, de modo a conter a vazão dos rios (SILVA, 2004; OLIVEIRA, 2010). 

As esferas públicas já acompanhavam o processo de degradação ambiental que ocorria na região, 
com fauna e flora nativas estando bruscamente ameaçadas devido à intensidade das intervenções 
antrópicas. A derrubada da vegetação para plantio dos cafezais e formação das pastagens, a 
expansão urbana e a ocupação das margens de rios e canais acarretaram uma série de alterações no 
meio natural. Ações como a desapropriação das terras ao entorno das lagoas e medidas mais 
restritivas foram impostas objetivando a preservação local (D’ELIA, 2005). 
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Com o propósito de preservar as faixas marginais do complexo lagunar de Jacarepaguá frente a 
crescente urbanização e degradação da área foi criada a Reserva Biológica de Jacarepaguá, em 1959. 
A área abrangia as lagoas de Marapendi, das Taxas e de seu canal e a Reserva Integral da praia. Além 
disso, foram implantados dois parques, o Parque Zoobotânico de Marapendi e o Parque Ecológico 
Chico Mendes (ARAÚJO, 2007). 

Após a implantação do Plano Piloto, o Decreto Municipal nº 3.046, de 27 de abril de 1981, que 
disciplinou a ocupação do solo na área da Zona Especial 5 (ZE-5), definida e estabelecida pelo 
Decreto nº 322, de 03 de março de 1976, determinou a área do atual PNM Bosque da Barra como de 
preservação ambiental dos monumentos naturais tombados, visando principalmente proteger os 
remanescentes da vegetação de restinga e a paisagem natural da área das constantes ações 
humanas na região (INSTITUTO IGUAÇU, 2013). 

O Bosque da Barra foi efetivamente implantado em 1982, com base no projeto paisagístico do 
arquiteto Mario Sophia e no projeto arquitetônico de Carlos Werneck de Carvalho. Em homenagem 
ao importante médico e botânico brasileiro Manuel Arruda Câmara, o Parque foi criado e 
denominado oficialmente como Parque Arruda Câmara, em 1983, estabelecido pelo Decreto 
Municipal nº 4.105, de 03 de junho de 1983. 

A partir de 1992, a Fundação Parques e Jardins (FPJ) instituiu um programa de produção de espécies, 
o Projeto Flora do Litoral, tendo como objetivo a produção de mudas de vegetação típica de restinga, 
incluindo mudas de espécies ameaçadas de extinção voltadas para a recuperação de áreas 
degradadas dos PNM de Marapendi e Bosque da Barra. 

As primeiras ações efetivas, no entanto, começaram em 1993, com um programa de seleção e coleta 
de sementes e produção de mudas no Horto Central da FPJ, na Taquara, em Jacarepaguá. No ano 
seguinte, a produção foi transferida para um espaço maior, culminado com a criação oficial, em 
1997, do Horto Carlos Toledo Rizzini, assim batizado em homenagem ao botânico morador da Barra 
da Tijuca, que estudou plantas de restinga. Localizado no PNM Bosque da Barra, o horto dispõe de 
uma área de 7.000 m², cuja produção mensal chegou a atingir cerca de 25.000 mudas. 

Em 18 de junho de 2002, a Lei Municipal nº 3.413 determinou o tombamento do Parque Arruda 
Câmara por interesse paisagístico, e em 19 de fevereiro de 2003, o Decreto Municipal nº 22.622 
renomeou o Parque Arruda Câmara (Bosque da Barra), para denominação de Parque Natural 
Municipal Bosque da Barra. 

De acordo com dados extraídos do INEPAC (2011), o Rio de Janeiro possui uma ampla gama de bens 
que representam o folclore, artesanato e tradição oral, como: a literatura de Cordel, o artesanato 
popular, o artesanato de instrumentos musicais, lendas, mitos e outros ditos, a medicina popular, os 
contos populares e o “par ou ímpar”. O Afoxé, Boi Pintadinho, Cana-Verde, Capoeira, Cavalhada, 
Caxambu, Ciranda, Dança de velhos, Fado, Grupo de folia de reis, Grupo de folia do divino, Jaraguá, 
Jongo, Mana-Chica, Mineiro-pau, Pastorinhas, Quadrilha e Reis-de-Congo são danças, músicas e 
folguedos que representam a região. E como festas populares destacam-se o Ciclo Natalino, o Ano 
Novo, o Carnaval, o Corpus Christi e a Festa da Penha. Já de acordo com o IPHAN, os bens imateriais 
registrados são: Jango do Sudeste e as Matrizes do samba no Rio de Janeiro: Partido Alto, Samba de 
Terreiro e Samba-Enredo. 
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9.3 USO E OCUPAÇÃO DA TERRA E PROBLEMAS AMBIENTAIS 
DECORRENTES 

9.3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS 

O município do Rio de Janeiro tem participação nos três setores da economia, com destaque para o 
setor terciário. O setor primário apresenta a menor representatividade econômica na cidade do Rio 
de Janeiro, onde a pecuária se caracteriza pela existência de alguns rebanhos de bovinos e equinos, 
entre outros, e pela produção de leite de vaca, mel de abelha e ovos de galinha e codorna. A lavoura 
permanente, em 2011, possui 1.100 ha de área plantada, com a produção de abacate, banana, caqui, 
coco, manga e maracujá. No mesmo ano, a lavoura temporária contou com 1.335 ha de área 
plantada, produzindo batata-doce, cana-de-açúcar e mandioca. 

A atividade pesqueira está presente no município, com 14 organizações de pescadores, segundo 
dados do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). A região da Baía de Guanabara é a que mais 
concentra estrutura pesqueira e profissionais artesanais do estado do Rio de Janeiro; o município do 
Rio de Janeiro conta com infraestrutura de primeira linha para o desenvolvimento da atividade 
pesqueira, constituída por empresas de pesca, estaleiros, fábricas de gelo e mercado para 
comercialização de peixe. Já na baía de Sepetiba existem trapiche e carpinteiros para o reparo de 
embarcações da pesca artesanal. 

De acordo com dados do ano 2010 do Instituto Pereira Passos, na Barra da Tijuca existem 58 
habitantes ligados formalmente ao setor primário, às atividades de “Agricultura, silvicultura, criação 
de animais, extrativismo vegetal”. 

Consideradas como setor secundário da economia estão as atividades industriais de transformação 
de matéria-prima como o extrativismo mineral, construção civil, indústrias de transformação, 
serviços industriais de utilidade pública. 

No município do Rio de Janeiro, em 2006, as maiores receitas líquidas de vendas, considerando os 
indicadores industriais, foram: 1) fabricação de produtos químicos; 2) fabricação de produtos 
alimentícios e bebidas; 3) edição, impressão e reproduções.  

O número de estabelecimentos industriais presentes na cidade do Rio de Janeiro encontra-se na 
Tabela 9.1. A atividade que conta com maior número de estabelecimentos é a construção civil, com 
33,2 % do total, seguido pela indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecido – 11,6 % - e pela 
indústria do papel, papelão, editorial e gráfica – 10,7 %. 

Tabela 9.1 Número de estabelecimentos ligados ao setor secundário na cidade do Rio de Janeiro em 
2010. 

ATIVIDADE ECONÔMICA Nº ESTABELECIMENTOS 

Extrativa mineral 152 

Minerais não metálicos 228 

Indústria metalúrgica 693 

Indústria mecânica 445 

Indústria de material elétrico e comunicações 176 
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ATIVIDADE ECONÔMICA Nº ESTABELECIMENTOS 

Indústria de material de transporte 154 

Indústria da madeira e do mobiliário 284 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 1.128 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares e diversas 627 

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria 678 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecido 1.223 

Indústria de calçados 26 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 1.009 

Serviços industriais de utilidade pública 217 

Construção Civil 3.499 

TOTAL 10.539 

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2011.  

A Barra da Tijuca é um dos bairros com maior representatividade econômica no setor secundário, 
dispondo de 704 estabelecimentos ligados a essa atividade – 6,7 % do total municipal, conforme 
Tabela 9.2. Dos estabelecimentos existentes nesse bairro, 53 % são de Construção Civil, 
caracterizando a grande atividade desse segmento na região, impulsionada pelo alto crescimento 
populacional da última década. 

Tabela 9.2 Número de estabelecimentos ligados ao setor secundário no bairro da Barra da Tijuca em 
2010. 

ATIVIDADE ECONÔMICA Nº ESTABELECIMENTOS 

Extrativa mineral 23 

Minerais não-metálicos 8 

Indústria metalúrgica 8 

Indústria mecânica 15 

Indústria do material elétrico e de comunicações 6 

Indústria de material de transporte 9 

Indústria da madeira e do mobiliário 11 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 57 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares e diversas 64 

Indústria química de produtos farmacêuticos, veterinários e perfumaria 25 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecido 48 

Indústria de calçados 1 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico 46 

Serviços industriais de utilidade pública 7 

Construção Civil 376 

TOTAL 704 

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2013.  
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O setor econômico terciário corresponde ao comércio e serviços. As atividades econômicas 
pertencentes a esse setor incluem: comércio, alojamento e alimentação, transportes, educação, 
saúde, telecomunicações, serviços financeiros, atividades imobiliárias, serviços prestados às 
empresas, turismo, entre outros. 

O turismo é bastante ativo na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que é o principal destino de turistas 
estrangeiros que desembarcam no Brasil, sendo uma cidade que atrai visitantes tanto pelas belezas 
naturais como pela cultura e pelos eventos e negócios. Dos desembarques domésticos realizados em 
2010 nos aeroportos brasileiros o Rio de Janeiro é o segundo destino com mais visitantes, ficando 
atrás somente de São Paulo. Com o acontecimento da Copa do Mundo de Futebol e dos Jogos 
Olímpicos na cidade existem diversos investimentos para a profissionalização do turismo, o que 
aquece diretamente o comércio varejista e os serviços de alojamento, alimentação, entre outros. 

O mercado imobiliário carioca possui o m² mais caro do Brasil, localizado no bairro do Leblon, 
segundo o Conselho Federal de Corretores de Imóveis (COFECI). Há uma alta valorização dos imóveis 
localizados na orla da cidade devido à baixa oferta de imóveis disponíveis e de terrenos livres para a 
construção de novos edifícios residenciais. Os bairros onde existem áreas livres são os que mais 
apresentam construções habitacionais, com o consequente crescimento populacional, destacando-se 
a zona oeste da cidade, principal vetor da expansão urbana carioca. 

Um desses bairros é a Barra da Tijuca, composto principalmente por construções feitas 
recentemente. De todos os empreendimentos imobiliários lançados no Rio de Janeiro em 2011, 
21,2 % (5.312 unidades) estão localizados na Barra, sendo o 2º bairro com maior número de novos 
empreendimentos, de acordo com estudo divulgado pela Associação dos Dirigentes de Empresas do 
Mercado Imobiliário (ADEMI). Em 2012 ocorre uma queda no percentual de lançamentos, 
correspondendo a 11,9 % (2.323 unidades), porém, mantém-se nas primeiras colocações deste 
ranking, em 3º lugar. 

A forte presença do mercado imobiliário também está expressa na grande quantidade de 
estabelecimentos ligados à atividade de “Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, 
serviços técnicos”, que corresponde a 31,7 % de todos os estabelecimentos do setor terciário 
presentes na Barra da Tijuca, conforme Tabela 9.3. 

Também merece destaque o alto número de estabelecimentos ligados ao comércio varejista (28,1 % 
do total), estimulado diretamente pela grande concentração populacional existente no bairro e que 
se encontra em franca expansão. 

Tabela 9.3 Número de estabelecimentos ligados ao setor terciário no bairro da Barra da Tijuca em 2010. 

ATIVIDADE ECONÔMICA Nº ESTABELECIMENTOS 

Comércio varejista 2.593 

Comércio atacadista 395 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 273 

Comércio e administração de imóveis, valores mobiliários, serviços técnicos 2.922 

Transportes e comunicações 300 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, manutenção 1.516 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 1.050 
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ATIVIDADE ECONÔMICA Nº ESTABELECIMENTOS 

Ensino 168 

Administração pública direta e autárquica 2 

TOTAL 9.219 

Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2013.  

9.3.2 ZONEAMENTO URBANO 

Os principais instrumentos legais que direcionam o uso e ocupação do solo são o Plano Diretor e a 
Lei de Zoneamento.  

A Baixada de Jacarepaguá, onde está inserido o PNM Bosque da Barra, representa a etapa mais 
recente da urbanização do município, ordenada pelo Plano Piloto da Baixada de Jacarepaguá, 
elaborado pelo arquiteto e urbanista Lúcio Costa no final dos anos 1960. 

O principal instrumento legal que direciona o uso e ocupação do solo na cidade do Rio de Janeiro é a 
Lei Complementar nº 111, de 01 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a Política Urbana e 
Ambiental do Município e institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do 
Município. 

O Quadro 9.1 apresenta as principais diretrizes do Plano Diretor relacionadas ao PNM Bosque da 
Barra. 

Quadro 9.1 Principais diretrizes do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Sustentável do Município 
do Rio de Janeiro. 

POLÍTICAS DIRETRIZES 

Princípios e Diretrizes da Política 
Urbana do Município 

Ocupação urbana condicionada à preservação dos maciços e morros, 
florestas e demais áreas com cobertura vegetal, dos marcos 
referenciais e da paisagem devem considerar o entrecruzamento da 
variável ambiental e paisagística. 

Uso e Ocupação do Solo A densidade e intensidade de ocupação deverá considerar as restrições 
de natureza ambiental. 

As áreas de transição entre áreas objeto de proteção ambiental e áreas 
com ocupação urbana destinam-se à manutenção do equilíbrio 
ambiental, para as quais serão estabelecidos parâmetros de ocupação 
restritivos (zonas de amortecimento), que poderão comportar usos 
agrícola, residencial de baixa densidade, lazer, turístico, cultural e 
comércio e serviços complementares a esses usos. 

Fonte: RIO/SMU (2013). 

O Decreto Municipal nº 1.269, de 27 de outubro de 1977, institui as áreas de planejamento e as 
regiões administrativas do município do Rio de Janeiro para fins de implantação do Plano Urbanístico 
(PUB-RIO). O Zoneamento da cidade é regulamentado pelo Decreto Municipal nº 322, de 3 de março 
de 1976, onde são definidos os usos permitidos e tolerados em cada zona. 

De acordo com a divisão administrativa do município, o PNM Bosque da Barra pertence à Região 
Administrativa XXIV (RA XXIV), que integra a Área de Planejamento 4 (AP 4). O Parque encontra-se 
nos limites do bairro Barra da Tijuca (Quadro 9.2). 
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Quadro 9.2 Enquadramento do PNM Bosque da Barra nas divisões administrativas do município do Rio 
de Janeiro. 

MACROZONA 
REGIÃO DE 

PLANEJAMENTO 
REGIÃO 

ADMINISTRATIVA 
BAIRROS 

Macrozona de Ocupação 
Condicionada 

Área de Planejamento 4 
(AP 4)- AP 4.2 Barra da 
Tijuca 

Região Administrativa 
XXIV (RA XXIV) 

- Barra da Tijuca 

Fonte: RIO/SMU (2013). 

O Quadro 9.3 apresenta os principais parâmetros do zoneamento do município do Rio de Janeiro 
relacionados ao PNM Bosque da Barra. 

Quadro 9.3 Principais parâmetros do zoneamento do município do Rio de Janeiro relacionados ao PNM 
Bosque da Barra. 

MACROZONEAMENTO CARACTERÍSTICAS 

III - Macrozona de Ocupação Condicionada Onde o adensamento populacional, a intensidade construtiva e a 
instalação das atividades econômicas serão restringidos de acordo 
com a capacidade das redes de infraestrutura e subordinados à 
proteção ambiental e paisagística, podendo ser progressivamente 
ampliados com o aporte de recursos privados. 

Bairro Barra da Tijuca Índice de Aproveitamento do Terreno = 1,0, exceto para as áreas 
situadas em ZE-5 e na área abrangida pela Lei Complementar 
nº 104/2009. 

ZONA CARACTERÍSTICAS 

Parque Natural Municipal Área de domínio público, destinada à preservação de ecossistemas 
naturais de relevância ecológica e beleza cênica, permitida a 
visitação pública e o lazer em contato com a natureza. 

Zone Especial 5 – Barra da Tijuca (ZE-5) Parâmetros de uso e ocupação do solo definidos pelo Plano Piloto da 
Baixada de Jacarepaguá - Decreto Nº 3046/1981. 

Sub-Zona A-14-b (PNM Bosque da Barra) Bosque da Barra - Área considerada de preservação ambiental dos 
monumentos naturais tombados e das paisagens locais, não sendo 
passível de aproveitamento por parcelamento ou edificações 
(Decreto Nº 3046/1981). 

Fonte: RIO/SMU, 2013. 

9.4 AÇÕES AMBIENTAIS EXERCIDAS POR OUTRAS INSTITUIÇÕES 

Além das coordenadorias, órgãos e programas desenvolvidos no âmbito da SMAC, a gestão das UC 
municipais conta com uma estrutura descentralizada de programas e ações desenvolvidas por outras 
unidades da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, e que contribuem direta e indiretamente para 
sua implementação efetiva. Dentre as principais atividades e programas executados, cabe destacar: 

I. Programas de planejamento, coordenação e promoção do desenvolvimento territorial 
desenvolvido pela Secretaria Municipal de Urbanismo; 

II. Ações conjuntas de fiscalização desenvolvidas nas UC, em parceria com o Grupamento 
Especial de Defesa Ambiental da Guarda Municipal do Rio de Janeiro; 

III. Manutenção de áreas verdes, limpeza predial e conservação de infraestrutura das UC 
realizadas pela COMLURB; 
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IV. Planejamento, execução e monitoramento de obras de estabilização de encostas e o 
mapeamento geológico-geotécnico das encostas e áreas de interesse para a segurança 
da população do município, realizados pela Fundação Instituto de Geotécnica do 
Município do Rio de Janeiro (GEO-RIO); 

V. Apoio em estratégias de planejamento de acesso nos sistemas viários (percurso, 
estacionamento, controle de tráfego) para visitação de UC municipais realizado pela 
Companhia de Engenharia de Tráfego do Município do Rio de Janeiro (CET-RIO); 

VI. Desenvolvimento e execução de planos, programas, projetos, estudos e pesquisas nas 
áreas de informações gerenciais e estatísticas relativas à situação demográfica, 
habitacional, urbana e ambiental da cidade, bem como de indicadores de desempenho 
relativos às áreas de entorno das UC municipais, realizados pelo Instituto Pereira Passos. 

Até o ano de 2009 a limpeza e a conservação das UC foram realizadas por serviços terceirizados 
oriundos de licitações e contratos geridos pela SMAC. Esse modelo, via de regra, gerava lacunas na 
prestação do serviço em função da extinção dos prazos contratuais e a realização de novas licitações 
para o restabelecimento das atividades de conservação. 

A partir do Decreto nº 31.673, de 29 de dezembro de 2009, a Companhia Municipal de Limpeza 
Urbana (COMLURB) passa a ser responsável pela conservação das áreas verdes, parques e praças 
públicas.  

Além da poda de árvores e limpeza de praças, as Gerências de Serviços em Áreas Verdes são 
responsáveis também pela conservação dos parques da cidade. Nos parques naturais os 
trabalhadores realizam serviços destinados à conservação desses espaços, tais como varredura, 
roçada, capina, poda, manutenção de trilhas e áreas ajardinadas, além da limpeza das dependências 
prediais, como sede e banheiros públicos. A conservação da infraestrutura predial é também 
atribuição da COMLURB. 

O Quadro 9.4 sintetiza as instituições governamentais e não governamentais, quanto às suas 
atribuições e atividades relevantes que, direta ou indiretamente, contribuem para a gestão das UC 
municipais, incluindo o PNM Bosque da Barra. 

Quadro 9.4 Instituições governamentais e não governamentais que contribuem direta ou indiretamente 
com a gestão da UC. 

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES ATUAÇÃO 

Conselho Nacional de 
Meio Ambiente 
(CONAMA) 

Órgão consultivo e deliberativo do SISNAMA responsável por 
estabelecer normas, critérios e padrões relativos ao controle e à 
manutenção da qualidade do meio ambiente, com vistas ao uso 
racional dos recursos ambientais, principalmente os hídricos, o 
licenciamento de atividades efetiva ou potencialmente 
poluidoras, a ser concedido pela União, pelos Estados, pelo 
Distrito Federal e Municípios, supervisionado pelo referido 
Instituto. 

Definição de normas 
relativas à proteção, 
conservação e gestão da 
biodiversidade, no âmbito 
das UC municipais. 
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INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES ATUAÇÃO 

IPLAN-RIO A Empresa Municipal de Informática (IPLAN-RIO) planeja, 
implanta, gerencia e integra os recursos de tecnologia da 
informação, necessários à gestão da Administração Municipal, 
conforme as políticas instituídas pelos órgãos competentes. 
Cabe ao IPLAN-RIO armazenar e manter dados brutos, 
elementares e as informações derivadas; administrar o centro 
de dados e a rede de comunicação de dados da Prefeitura; 
coordenar o desenvolvimento de soluções corporativas que 
suportem os processos de gestão do Município; e administrar 
os recursos de telecomunicações necessários ao backbone 
corporativo municipal. 

Dá suporte técnico ao 
desenvolvimento de 
banco de dados das UC 
municipais. 

Universidade Federal do 
Rio de Janeiro - UFRJ 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão 
universitária e monitoramentos científicos. Prestação de 
serviços técnicos específicos. 

Desenvolvimento de 
pesquisas acadêmicas de 
interesse da UC. 

Universidade Federal 
Fluminense - UFF 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão 
universitária e monitoramentos científicos. Prestação de 
serviços técnicos específicos. 

Desenvolvimento de 
pesquisas acadêmicas de 
interesse da UC. 

Universidade Estadual 
do Rio de Janeiro - UERJ 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de extensão 
universitária e monitoramentos científicos. Prestação de 
serviços técnicos específicos. 

Desenvolvimento de 
pesquisas acadêmicas de 
interesse da UC. 

COMLURB A Companhia Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB), 
sociedade anônima de economia mista, tendo como acionista 
majoritária a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, é a maior 
organização de limpeza pública na América Latina e tem por 
atribuições os serviços de coleta domiciliar, limpeza dos 
logradouros públicos, das areias das praias, de parques 
públicos, do mobiliário urbano, dos túneis, viadutos e, em 
especial, a limpeza e higienização de hospitais municipais. 

A partir do Decreto 
nº 31.673/2009, a 
empresa pública 
COMLURB passa a ser 
responsável pela 
conservação das áreas 
verdes, parques e praças 
públicas. 

CET-RIO A Companhia de Engenharia de Tráfego do Município do Rio de 
Janeiro (CET-RIO) administra o sistema viário e de circulação, 
opera e explora os estacionamentos públicos e garagens 
próprias municipais; atua com agentes operadores de tráfego 
no sistema viário para apuração de deficiências de sinalização e 
interferências no tráfego. 

Apoia estratégias de 
planejamento de acesso 
(percurso, 
estacionamento, controle 
de tráfego) para visitação 
de UC municipais. 

GEO-RIO A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de 
Janeiro (GEO-RIO) tem por missão planejar, programar, 
projetar, executar, fiscalizar, controlar e conservar as obras de 
estabilização de encostas do município; licenciar e fiscalizar a 
exploração de reservas minerais no município e, em especial, as 
de granito ornamental, pedra, saibro e areia; e promover e 
manter o mapeamento geológico-geotécnico das encostas e 
áreas de interesse para a segurança da população do município. 

Dá suporte técnico-
operacional ao 
monitoramento das 
encostas nos territórios e 
entorno direto das UC 
municipais. 

INSTITUTO PEREIRA 
PASSOS 

Promove e coordena a intervenção pública sobre o espaço 
urbano do município; planeja, coordena e supervisiona o 
desenvolvimento de planos, programas e projetos de especial 
interesse da municipalidade. 

 

Gerencia a execução de 
planos, programas, 
projetos, estudos e 
pesquisas nas áreas de 
informações gerenciais e 
estatísticas relativas à 
situação demográfica, 
habitacional, urbana e 
ambiental da cidade, bem 
como produz indicadores 
de desempenho relativos 
a essas áreas. 
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INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO ATRIBUIÇÕES ATUAÇÃO 

GUARDA MUNICIPAL Protege o meio ambiente, o patrimônio histórico, cultural, 
ecológico e paisagístico do município, assim como bens, 
serviços e instalações municipais do Rio de Janeiro. 

O 3º Grupamento 
Especial de Defesa 
Ambiental atua na 
preservação do meio 
ambiente, em operações 
de fiscalização e 
emergências ambientais, 
em parceria com a GUC. 

ICMBio e INEA por meio 
do MOSAICO CARIOCA 

O Mosaico Carioca busca compatibilizar, integrar e otimizar as 
atividades desenvolvidas em cada UC, considerando os usos no 
entorno, acesso, fiscalização, monitoramento, avaliação dos 
planos de manejo, pesquisa científica, alocação de recursos 
advindos da compensação referente ao licenciamento 
ambiental de empreendimentos com significativo impacto 
ambiental e relação com a população residente na área do 
mosaico. 

Promove ações em 
parceria com outras UC 
integrantes do Mosaico. 

INSTITUTO TERRA AZUL O Instituto Terra Azul é uma ONG fundada em 1997 que visa o 
desenvolvimento humano: Meio Ambiente, Cultura e Iniciação 
Profissional. Possui 3 centros de formação e capacitação para o 
desenvolvimento de métodos e programas que subsidiam ações 
governamentais e da sociedade civil em prol do 
desenvolvimento sustentável. 

Parcerias com sociedade 
civil, iniciativa privada e 
poder público para 
desenvolver projetos 
sociais e ambientais com 
atuação em UC 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

9.5 SERVIÇOS DE APOIO DISPONÍVEIS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

9.5.1 MEIOS DE TRANSPORTE 

A dinâmica do transporte público no entorno do PNM Bosque da Barra se concentra no Terminal 
Alvorada, localizado em frente à entrada principal do Parque, no lado oposto da Avenida das 
Américas. Por estar localizado em uma área contornada por importantes avenidas de grande 
circulação, existem mais de 50 linhas de ônibus que circulam nas proximidades do PNMBB, oriundas 
dos terminais Alvorada e Joatinga.  

9.5.2 ENERGIA ELÉTRICA E TELECOMUNICAÇÕES 

Por estar localizado em uma área densamente urbanizada, tanto o interior do PNM Bosque da Barra 
quanto seu entorno é plenamente atendido pelo fornecimento de energia elétrica, ligada à rede do 
município, de responsabilidade da companhia Light S.A.  

Também conta com densa rede de telecomunicação no entorno, de telefonia e internet, com fácil 
ligação às redes. 

9.5.3 SANEAMENTO BÁSICO DA UC E ENTORNO 

a) Abastecimento de Água 

O abastecimento de água é feito através de ligação com a rede municipal, fornecida pela CEDAE 
(Companhia Estadual de Águas e Esgotos), no interior do Parque e nas construções existentes no 
entorno. 
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b) Esgotamento Sanitário 

A área que corresponde ao PNM Bosque da Barra não é atendida por rede coletora de esgoto, sendo 
o tratamento de efluentes feito de forma individualizada por meio de fossas sépticas e filtros 
anaeróbios (Figura 9.5). Tal procedimento é recomendado para regiões não urbanizadas, porém, não 
possui a eficiência de uma estação de tratamento de esgotos. O sistema deve estar em conformidade 
com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e, após passar pelo processo de fossa séptica 
associada a filtro anaeróbio, o efluente deve ser canalizado e direcionado no sentido contrário ao 
mar para uma área preferencialmente de restinga, que seria um terreno salino arenoso com 
vegetação predominante herbácea. As fossas sépticas presentes no interior do Parque se encontram 
bem instaladas e contam com frequente limpeza específica, feita por técnicos especializados. 

Figura 9.5 Fossa séptica existente no interior do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

As construções existentes no entorno são atendidas pela rede de esgotamento sanitário do 
município, administrada pela CEDAE. 

c) Drenagem 

Na área interna do Parque não existem benfeitorias específicas para o sistema de drenagem, já que a 
cobertura vegetal assegura a permeabilidade do solo, não havendo problemas de escoamento de 
água. 

Na área urbanizada do entorno, que conta com grandes avenidas de alta circulação, o sistema de 
drenagem ocorre por meio de canaletas coletoras do fluxo de água na margem destas vias de 
circulação. 

d) Resíduos 

A coleta de resíduos dentro do Parque é de responsabilidade da COMLURB; o PNM Bosque da Barra 
conta com uma equipe exclusiva, de 10 funcionários, que trabalha somente na área interna ao 
Parque, realizando serviços de poda, rastelagem e roçadeira, assim como o recolhimento de material 
orgânico e do material depositado nas lixeiras. O caminhão da Companhia vem ao Parque a cada dois 
dias para carregar este material recolhido.  



 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA 
Volume 1 – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno 

Página 79 

As áreas internas do Parque são plenamente atendidas pela presença de lixeiras, ao longo de todas 
as trilhas e pontos de visitação, como mostra a Figura 9.6. Estas lixeiras servem para o recolhimento 
global de resíduos, sendo que a separação é feita pelos funcionários quando realizam o depósito nos 
tonéis específicos, presentes próximos à sede administrativa. 

Figura 9.6 Lixeiras localizadas ao longo das trilhas e pontos de visitação no PNM Bosque da Barra. 

   

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

9.5.4 EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS NO ENTORNO DAS UC 

a) Saúde 

O bairro da Barra da Tijuca é atendido pelo Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado próximo ao 
Parque, na Avenida Ayrton Senna, onde se concentram diversas especialidades e escritórios 
administrativos da Secretaria Municipal de Saúde. No bairro não há cobertura de Centros Municipais 
de Saúde, que oferecem os serviços de atenção primária, sendo que o mais próximo está localizado 
no bairro Recreio dos Bandeirantes. 

b) Educação 

No bairro da Barra da Tijuca existem diversas escolas, tanto de ensino público quanto particular, 
desde os ensinos pré-escolar até superior. Dentro do ensino particular, o bairro conta com 11 
instituições de ensino superior e 35 dos ensinos fundamental e médio. 

Quanto ao ensino público, na Barra da Tijuca existem 2 creches municipais, além de 16 escolas 
municipais e 6 estaduais, envolvendo os ensinos fundamental e médio. 
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c) Lazer e Esporte 

Dentre os conceitos de Áreas Comunitárias, a praça desempenha um importante papel como espaço 
de uso coletivo. Em uma definição bastante ampla, praça é qualquer espaço público urbano livre de 
edificações e que propicie convivência ou recreação para seus usuários. Normalmente, a apreensão 
do sentido de "praça" varia de população para população, de acordo com a cultura de cada lugar. Em 
geral, esse tipo de espaço está associado à ideia de haver prioridade ao pedestre e não acessibilidade 
de veículos. 

O bairro da Barra da Tijuca é composto principalmente por vias rápidas, cujas margens têm a 
presença de diversos shoppings e complexos comerciais, dos mais variados focos e nichos de 
mercado. Desta forma, a presença de áreas comunitárias se concentra principalmente entre a orla e 
o PNM de Marapendi, onde a circulação de carros é menos intensa e há maior circulação dos 
residentes. Os PNM do Marapendi e Bosque da Barra constituem importantes áreas comunitárias, 
além das pequenas praças presentes no bairro com equipamentos de lazer, como playgrounds e 
aparelhos de exercício físico.  

9.6 POTENCIALIDADES DE COOPERAÇÃO E APOIO INSTITUCIONAL 

Além das instituições que, de alguma forma, já interagem com o PNM Bosque da Barra, outras 
instituições podem ser elencadas como potenciais parceiras, contribuindo, sobretudo, para a gestão 
dessa UC. Algumas delas estão descritas no Quadro 9.5. 

Quadro 9.5 Parceiros potenciais para apoio e cooperação na gestão do PNM Bosque da Barra. 

INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Ministério do Meio 
Ambiente – MMA 

O MMA define e promove princípios e estratégias para o 
conhecimento, a proteção e a recuperação do meio 
ambiente, o uso sustentável dos recursos naturais, a 
valorização dos serviços ambientais e a inserção do 
desenvolvimento sustentável na formulação e na 
implementação de políticas públicas, de forma 
transversal e compartilhada, participativa e democrática, 
em todos os níveis e instâncias de governo e sociedade. 

Estabelece e apoia parcerias e 
programas visando a conservação 
da biodiversidade no município do 
Rio de Janeiro. 

Instituto Chico 
Mendes de 
Conservação da 
Biodiversidade – 
ICMBio 

O ICMBio é o órgão executivo do SNUC, responsável pela 
criação, implantação, gestão, fiscalização e 
monitoramento das UC federais, assim como promover e 
executar programas de pesquisa, proteção, preservação 
e conservação da biodiversidade.  

Apoio à gestão do Mosaico Carioca 
e à execução de projetos específicos 
para a implementação das UC 
municipais. 
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INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e 
dos recursos 
Naturais Renováveis 
– IBAMA 

Cabe ao IBAMA propor e editar normas e padrões de 
qualidade ambiental; o zoneamento e a avaliação de 
impactos ambientais; o licenciamento ambiental, nas 
atribuições federais; a implementação do Cadastro 
Técnico Federal; a fiscalização ambiental e a aplicação de 
penalidades administrativas; a geração e disseminação 
de informações relativas ao meio ambiente; o 
monitoramento ambiental, principalmente no que diz 
respeito à prevenção e controle de desmatamentos, 
queimadas e incêndios florestais; o apoio às emergências 
ambientais; a execução de programas de educação 
ambiental; a elaboração do sistema de informação e o 
estabelecimento de critérios para a gestão do uso dos 
recursos faunísticos, pesqueiros e florestais; dentre 
outros. 

Apoio à SMAC em ações e 
programas de fiscalização e 
controle, educação ambiental e na 
regulamentação de atividades do 
entorno das UC municipais. 

Fundo Nacional do 
Meio Ambiente 
(FNMA) 

Unidade do MMA, com a missão de contribuir como 
agente financiador por meio da participação social para a 
implementação da Política Nacional do Meio Ambiente 
(PNMA), por meio da execução de recursos públicos 
destinados à projetos socioambientais em todo o 
território nacional. 

Contribuição como agente 
financiador da gestão das UC 
municipais. 

Comitê Estadual da 
Reserva de Biosfera 
da Mata Atlântica 
(CERBMA-RJ) 

O CERBMA-RJ tem por objetivo orientar o poder público 
no estabelecimento de políticas e procedimentos para a 
proteção e conservação da biodiversidade; promover a 
difusão dos conhecimentos tradicionais e científicos 
associados; fomentar a gestão participativa e o 
desenvolvimento sustentável; atuar na cooperação 
internacional para o desenvolvimento de programas e 
projetos de conservação do bioma, no estado do Rio de 
Janeiro; atuar como fórum de articulação entre os 
setores governamentais e não governamentais; e 
apontar áreas prioritárias para a implantação da Reserva 
de Biosfera, assim como difundir seus conceitos e 
missões. 

Desenvolvimento de parceria e 
apoio à projetos por meio da 
criação de Postos Avançados nas UC 
municipais. 

Universidade Federal 
do Rio de Janeiro - 
UFRJ 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 
extensão universitária e monitoramentos científicos. 
Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 
desenvolvimento de pesquisas 
acadêmicas de interesse das UC, 
estruturação de programa de 
estágio em atividades de pesquisa 
em campo (conservação da 
biodiversidade e gestão ambiental). 

Universidade Federal 
Rural do Rio de 
Janeiro - UFRRJ 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 
extensão universitária e monitoramentos científicos. 
Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 
desenvolvimento de pesquisas 
acadêmicas de interesse das UC, 
estruturação de programa de 
estágio em atividades de pesquisa 
em campo (conservação da 
biodiversidade e gestão ambiental). 

Universidade Federal 
do Estado do Rio de 
Janeiro - UNIRIO 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 
extensão universitária e monitoramentos científicos. 
Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 
desenvolvimento de pesquisas 
acadêmicas de interesse das UC, 
estruturação de programa de 
estágio em atividades de pesquisa 
em campo (conservação da 
biodiversidade e gestão ambiental). 
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INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Universidade Federal 
Fluminense – UFF 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 
extensão universitária e monitoramentos científicos. 
Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 
desenvolvimento de pesquisas 
acadêmicas de interesse das UC, 
estruturação de programa de 
estágio em atividades de pesquisa 
em campo (conservação da 
biodiversidade e gestão ambiental). 

Pontifícia 
Universidade 
Católica do Rio de 
Janeiro – PUC-RIO 

Ensino, desenvolvimento de pesquisas e atividades de 
extensão universitária e monitoramentos científicos. 
Prestação de serviços técnicos específicos. 

Articulação e parceria para o 
desenvolvimento de pesquisas 
acadêmicas de interesse das UC, 
estruturação de programa de 
estágio em atividades de pesquisa 
em campo (conservação da 
biodiversidade e gestão ambiental). 

Departamento 
Nacional de 
Produção Mineral - 
DNPM 

Licenciamento de pesquisas e prospecção mineral. Licenciamento e controle das 
atividades minerárias em 
consonância com o planejamento 
das UC. 

Instituto do 
Patrimônio Histórico 
e Artístico Nacional - 
IPHAN  

Órgão do Ministério da Cultura que tem a missão de 
preservar o patrimônio cultural brasileiro. 

Preservação e monitoramento do 
patrimônio cultural existente nas 
UC e entorno. 

Departamento de 
Aviação Civil - DAC 

Normatizar e fiscalizar o espaço aéreo nacional.  Fiscalização e controle do espaço 
aéreo das UC municipais, bem como 
a inserção das UC nas cartas de 
navegação aérea. 

Empresa Brasileira 
de Turismo – 
EMBRATUR 

A EMBRATUR é a autarquia especial do Ministério do 
Turismo responsável pela execução da Política Nacional 
de Turismo, no que diz respeito a promoção, marketing e 
apoio à comercialização dos destinos, serviços e 
produtos turísticos brasileiros no mercado internacional. 

Apoio nacional e 
internacionalmente às UC na 
divulgação de seus atrativos, bem 
como dar subsídios à administração 
na obtenção de recursos voltados 
para a gestão turística das UC 
municipais. 

Secretaria de Estado 
do Ambiente -SEA 

Órgão estadual que formula e coordena a política de 
meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. 

Apoio de forma integrada e 
cooperativa às ações e programas 
municipais para o cumprimento da 
missão e dos objetivos das UC 
municipais. 

Departamento de 
Recursos Minerais - 
DRM 

Órgão estadual responsável pela política mineral, 
fiscalização e controle das atividades minerárias no 
estado do Rio de Janeiro. 

Apoio à SMAC na fiscalização e 
controle da exploração minerária do 
município. 

Companhia de 
Turismo do Estado 
do Rio de Janeiro - 
TURISRIO 

Seu objetivo é promover o turismo e as atividades 
correlatas, em consonância com a política de 
desenvolvimento econômico e social do estado e o Plano 
Diretor de Turismo. Entre suas atribuições figuram 
propostas para a formulação da política de estímulo ao 
desenvolvimento do turismo no estado, identificar, 
selecionar e divulgar seus produtos turísticos, bem como 
as oportunidades para investimentos no setor, além de 
prestar assistência técnica aos municípios e empresários. 

Apoio na implementação de 
políticas no setor turístico 
promovendo um turismo em 
consonância com os objetivos das 
UC. 



 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA 
Volume 1 – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno 

Página 83 

INSTITUIÇÃO ATRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL APOIO 

Secretaria Especial 
de Turismo do 
Município do Rio de 
Janeiro -SETUR 

Planejar, promover, divulgar, desenvolver, valorizar, 
preservar e incentivar o turismo, como fator de 
desenvolvimento econômico e social, atraindo para o Rio 
de Janeiro eventos nacionais e internacionais. 

Apoiar o planejamento de 
estratégias de comunicação e 
divulgação das atividades de uso 
público e visitação das UC 
municipais junto à agenda turística 
da cidade. 

World Wildlife Fund 
- WWF 

O WWF-Brasil é uma ONG brasileira, participante de uma 
rede internacional e comprometida com a conservação 
da natureza dentro do contexto social e econômico 
brasileiro. Sua atuação está relacionada a busca para que 
as soluções ou prioridades em termos de conservação 
sejam adotadas, gerando produtos para audiências 
específicas e articulando ações de políticas públicas a 
partir dos resultados obtidos em seus projetos ou 
diagnósticos; é comprometido com o fortalecimento do 
movimento ambientalista brasileiro e com o 
engajamento da sociedade na conservação da natureza. 

Desenvolvimento de programas e 
projetos de pesquisa por meio de 
parcerias orientadas para a 
implementação efetiva das UC. 

Conservação 
Internacional - CI 

A CI é uma organização privada, sem fins lucrativos, 
dedicada à conservação e utilização sustentada da 
biodiversidade. Atualmente, trabalha com foco no tripé 
conservação da biodiversidade, serviços ambientais e 
bem-estar humano em mais de 40 países distribuídos por 
quatro continentes. A organização utiliza uma variedade 
de ferramentas científicas e econômicas, associadas à 
estratégias de política e comunicação ambiental que 
contribuem para a promoção de um modelo de 
desenvolvimento chamado de Economia Verde, ou seja, 
aquele que tem por base a manutenção ou a ampliação 
do capital natural. 

Desenvolvimento de programas e 
projetos de pesquisa por meio de 
parcerias orientadas para a 
implementação efetiva das UC. 

TNC do Brasil A ONG The Nature Conservancy (TNC do Brasil) atua em 
mais de 35 países, desenvolvendo programas e projetos 
voltados para a conservação ambiental e 
sustentabilidade financeira de áreas protegidas junto aos 
governos e ONG parceiras. 

Desenvolvimento de programas e 
projetos de pesquisa por meio de 
parcerias orientadas para a 
implementação efetiva das UC. 

Aliança para 
Conservação da 
Mata Atlântica 

A Aliança para a Conservação da Mata Atlântica, criada 
em 1999, por meio da parceria entre a Conservação 
Internacional e SOS Mata Atlântica, busca potencializar 
esforços e acelerar as ações pró conservação do Bioma 
para mudar o cenário de fragmentação, ampliar o 
conhecimento e criar novos padrões de atuação no 
cenário do movimento ambientalista em favor da 
proteção e conservação da biodiversidade. 

Financiamento e apoio aos projetos 
e programas à conservação e gestão 
das UC. 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – SMAC 
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10 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL - FATORES FÍSICOS  

10.1 CLIMA 

O clima pode ser entendido como as condições atmosféricas médias em uma determinada região. 
Diversos componentes contribuem para a definição de uma classificação climática, dentre eles os 
elementos climáticos e os fatores do clima. Os elementos climáticos mais comuns são a precipitação 
pluviométrica, temperatura, umidade relativa do ar, radiação solar, direção e velocidade do vento, 
controladas pelos fatores do clima, ou controles climáticos, que correspondem à circulação geral da 
atmosfera (CGA), relevo, latitude, altitude, continentalidade e cobertura vegetal. 

Nimer (1989) informa que “a compreensão do clima da Região Sudeste do Brasil depende do 
conhecimento da influência dos fatores estáticos ou geográficos, como relevo, latitude, 
continentalidade e maritimidade, em conjunto com os sistemas regionais de circulação atmosférica”. 

Diversas classificações climáticas podem ser aplicadas aos tipos e subtipos climáticos que ocorrem na 
Região Sudeste do Brasil e no estado do Rio de Janeiro. Tais classificações procuram associar 
diferentes parâmetros climáticos, que se traduzem na definição de grupos climáticos principais. 

Segundo o mapeamento climático do Brasil produzido pelo IBGE (2002) na escala 1:5.000.000, o 
estado do Rio de Janeiro abrange um único tipo climático, o Tropical do Brasil Central, que varia no 
sentido norte-sul segundo a distribuição de chuvas. No norte do estado, o clima Tropical do Brasil 
Central é do tipo quente semi-úmido, com médias de temperatura superiores a 18oC em todos os 
meses do ano e de quatro a cinco meses secos. Na zona central do estado, na região serrana, o clima 
é do tipo mesotérmico brando superúmido, com temperaturas médias entre 10 e 15oC, com 
subsecas. Logo ao sul desta faixa ocorre clima do tipo subquente, com temperaturas médias entre 15 
e 18oC em pelo menos um mês durante o ano, com subsecas. Mais ao sul, margeando toda a zona 
costeira, ocorre clima do tipo quente úmido, com 1 a 2 meses secos durante o ano. Por fim, junto à 
zona costeira no extremo sul do estado, onde se localiza a unidade de conservação, ocorre o clima 
quente superúmido, com subsecas (Figura 10.1). 

O modelo de classificação proposto por Köppen, desenvolvido entre 1900 e 1936, abrange cinco 
grupos principais, subdivididos com base na distribuição sazonal da precipitação e nas características 
da temperatura. Tal combinação permite a composição de 24 diferentes tipos climáticos e constitui o 
sistema de classificação climática mais difundido no Brasil.  

Nesse sistema, o estado do Rio de Janeiro é caracterizado pela ocorrência do tipo climático A 
(tropical ou equatorial). O zoneamento climático do estado segundo a classificação de Köppen indica 
que a unidade de conservação está incluída na região delimitada como subtipo Aw, clima tropical 
com uma estação seca em que a precipitação média mensal é inferior a 60 mm em pelo menos um 
mês por ano, na época de Sol mais baixo e dias mais curtos (inverno).  
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Figura 10.1 Contextualização climática do estado do Rio de Janeiro, em destaque a área de estudo. 

 
Fonte: IBGE, 2002. 
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Keller Filho et al. (2005) efetuaram estudo sobre as regiões pluviometricamente homogêneas do 
Brasil, com base em abordagem probabilística e técnica de análise de agrupamento. No estado do 
Rio de Janeiro foram utilizados dados de 89 postos pluviométricos, com séries históricas entre 15 e 
20 anos. Os resultados permitiram identificar seis grandes aglomerações ou áreas de observações 
pluviais em todo o Brasil, subdivididas em 25 zonas homogêneas, estando a região da unidade de 
conservação situada na Área 3, zona M. 

A área 3 é caracterizada pela transição entre climas quentes das latitudes baixas e climas 
mesotérmicos das latitudes médias. Em geral, os totais pluviais anuais variam de 1.500 mm a 
2.000 mm. No litoral, principalmente no norte de São Paulo, a precipitação pluvial é elevada, 
podendo atingir níveis de 3.500 mm a 4.000 mm anuais, sem estação seca definida. A zona M, que 
acompanha o litoral e a Serra do Mar, é caracterizada pelo predomínio de clima Litorâneo Úmido 
(Keller Filho et al., 2005). 

Segundo a Eletronuclear (1999), é marcante a diversidade climática do estado do Rio de Janeiro, 
sobretudo quando se consideram as dimensões de seu território. As temperaturas médias são 
significativamente influenciadas pela combinação relevo/altitude, assim como o regime e a 
distribuição dos totais pluviométricos, que também depende da posição do local em relação ao 
transporte de umidade. 

Elemento importante para a caracterização climática do estado do Rio de Janeiro é a presença do 
Oceano Atlântico ao longo dos seus limites meridionais e orientais. O oceano funciona como um 
poderoso regulador térmico e promove uma suavização das temperaturas nas porções mais 
litorâneas. O aporte de vapor de água continente adentro é mantido na maior parte do ano pelas 
brisas marítimas e pela circulação de larga-escala associada à borda oeste do Anticiclone Subtropical 
do Atlântico Sul - ASAS. No entanto, esse aporte é espacialmente variável, uma vez que as 
características de superfície (rugosidade) podem favorecer ou não a maior penetrabilidade dessas 
circulações para dentro do continente. A elevada umidade do ar e os elevados índices pluviométricos 
reinantes no estado confirmam a influência da maritimidade no clima regional, mesmo em 
localidades mais afastadas do litoral (ELETRONUCLEAR, 1999). 

O entendimento da diversidade climática do estado do Rio de Janeiro passa pela combinação de uma 
série de fatores geográficos e atmosféricos. A interferência da topografia acidentada e 
compartimentada do estado é marcante, as escarpas separam superfícies montanhosas, que 
mergulham para o interior, de outras planas a suavemente onduladas, que se estendem desde o 
município do Rio de Janeiro até o Norte Fluminense, constituindo as baixadas litorâneas. A 
associação topografia-maritimidade é responsável pelo aumento da turbulência do ar, podendo 
induzir a formações de nuvens convectivas de grandes dimensões verticais, que podem gerar chuvas 
orográficas nas cotas mais elevadas da Serra do Mar e da Mantiqueira (ELETRONUCLEAR, 1999). 

Segundo Dereczynski et al. (2009), há poucas referências de estudos climatológicos no município do 
Rio de Janeiro que utilizam séries longas de dados observacionais, sendo a maior parte dos trabalhos 
desenvolvida nas décadas de 1950 e 1970.  

O levantamento de dados climatológicos para o município do Rio de Janeiro revelou que, apesar do 
grande número de estações meteorológicas e postos pluviométricos existentes, são muito poucos os 
dados disponibilizados, que em geral se restringem a séries não atualizadas. Como exemplo, os 
dados mais recentes disponibilizados pelo Instituto Pereira Passos (IPP) datam do período 1997-
2005, os dados disponibilizados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 
referem-se a séries que terminam em 1990, enquanto que os dados disponíveis no site Hidroweb da 
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Agência Nacional de Águas (ANA) para a estação 2343007, a mais próxima da unidade de 
conservação, restringem-se ao período 1971-1994. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)8, o cálculo das médias de parâmetros 
meteorológicos permitiu obter mapas e gráficos climatológicos para todo o território nacional, sendo 
que estes produtos obedecem a critérios recomendados pela Organização Meteorológica Mundial 
(OMM). Esses mapas e gráficos climatológicos, denominados Normais Climatológicas, referem-se a 
períodos padronizados de 30 anos, sucessivamente, de 1901 a 1930, 1931 a 1960 e 1961 a 1990.  

Dados do INMET (2013) para o município do Rio de Janeiro referente ao período compreendido 
entre 1973 e 2000 indicam temperatura anual média de 23,7°C, precipitação total anual média de 
1.171 mm e evapotranspiração total anual média de 1.239 mm, o que indica um déficit hídrico total 
anual de 58 mm.  

Dados disponibilizados na página do Armazém de Dados do Instituto Pereira Passos9 da Prefeitura 
Municipal do Rio de Janeiro apresentam resultados de 32 estações climatológicas (ou postos 
pluviométricos). Dentre essas estações, duas encontram-se nas proximidades da unidade de 
conservação, as estações Itaúna e Riocentro, cujos dados disponíveis referem-se à precipitação 
pluviométrica (Figura 10.2). Não há indicação da existência de estações no interior da unidade de 
conservação. 

Já os gráficos climatológicos específicos para o município do Rio de Janeiro disponibilizados pelo 
INMET e referentes à série histórica de 30 anos compreendida entre 1961 e 1990, permitem 
observar com maior propriedade a variação dos dados climatológicos. 

                                                           
8
Dados disponíveis em: http://www.inmet.gov.br 

9
http://www.armazemdedados.rio.rj.gov.br/ 
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Figura 10.2 Distribuição das estações climatológicas no município do Rio de Janeiro com dados 
disponibilizados no Armazém de Dados do Instituto Pereira Passos. Em destaque as unidades 
de conservação. 

 
Fonte: IPP, 2013. 

10.1.1 PRECIPITAÇÃO E UMIDADE RELATIVA  

A precipitação é um dos parâmetros mais utilizados na análise climatológica. O termo precipitação é 
definido como qualquer deposição de água em forma líquida ou sólida proveniente da atmosfera, 
incluindo a chuva, granizo, neve, neblina, chuvisco, orvalho e outros. A precipitação é medida em 
altura, normalmente expressa em milímetros. Uma precipitação de 1 mm equivale ao volume de 1 
litro de água numa superfície de 1 m2.  

André et al. (2008) informam que na área correspondente à encosta da Serra do Mar e região Sul 
Fluminense a precipitação média varia de 1.804,62 a 2.202,03 mm, com desvio padrão entre 73,27 e 
94,00 mm.  

De acordo com Dereczynski et al. (2009, p.26), os totais pluviométricos no município do Rio de 
Janeiro 

sofrem elevação de 1.200 mm junto ao litoral da Zona Sul da cidade até 1.600 mm a 
barlavento do maciço da Tijuca. A partir deste máximo a precipitação diminui, 
chegando a 1.000 mm na Zona Norte. Um segundo máximo de 1.400 mm no extremo 
norte da cidade é observado próximo ao maciço Gericinó-Mendanha. Nas demais 
áreas da cidade a precipitação anual oscila entre 1.200 e 1.400 mm. Em janeiro, a 
precipitação é maior no extremo norte da cidade, chegando a 200 mm próximo ao 
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maciço Gericinó-Mendanha, decai gradativamente em direção ao interior da cidade, 
com mínimo de 120 mm na Zona Norte e a partir daí se eleva até o litoral da Zona Sul, 
onde a precipitação chega a 160 mm. Em julho, nota-se uma redução gradativa da 
precipitação, oscilando entre 100 mm na Zona Sul até 20 mm no extremo norte do 
município. Tais análises foram elaboradas considerando-se dados observacionais em 
20 estações meteorológicas distribuídas de forma insatisfatória, com a maior parte no 
norte da cidade, somente a zona sul da cidade possuindo estações no litoral e sem 
qualquer posto na baixada de Jacarepaguá e nos maciços. 

A precipitação média mensal calculada pelo INMET (2011) para o município do Rio de Janeiro com 
base nas normais climatológicas do período 1961-1990 varia entre 140 mm, em janeiro, e 40 mm, em 
junho e julho (Figura 10.3). Já a precipitação máxima em 24 horas varia entre 170-160 mm, em 
janeiro e fevereiro, e 40 mm, em junho e agosto (Figura 10.4). 

Figura 10.3 Precipitação mensal média para o município do Rio de Janeiro com base em dados 
climatológicos do período 1961-1990. 

 
Fonte: INMET, 2013. 
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Figura 10.4 Precipitação máxima em 24h para o município do Rio de Janeiro com base em dados 
climatológicos do período 1961-1990. 

 
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Detzel Consulting, 2013. 

Os dados de precipitação disponibilizados pela EMBRAPA do período 1973-1990 para a estação Rio 
de Janeiro, única apresentada e localizada nas proximidades da Praça Mauá, no centro da cidade, 
indicam uma precipitação média anual de 1.171 mm, com média mensal de 98 mm, sendo o valor 
mensal máximo de 169 mm em dezembro e mínimo de 50 mm em agosto (Figura 10.5). 

Figura 10.5 Totais mensais de precipitação pluviométrica na estação Rio de Janeiro no período entre 
1973 e 1990. 
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Fonte: EMBRAPA, 2013. 
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Dados mais recentes de totais de precipitação no município do Rio de Janeiro disponibilizados pelo 
IPP indicam para a estação Itaúna, situada cerca de 5,5 km a oeste do PNM Bosque da Barra, uma 
precipitação média anual total de 1.081,4 mm entre os anos de 1997 e 2005, com valor anual 
máximo de 1.560,8 mm em 2003 e mínimo de 712,7 mm em 1997 (Tabela 10.1 e Figura 10.6). Janeiro 
apresenta-se como o mês mais chuvoso, com precipitação média no período de 158,9 mm, e junho o 
mês mais seco, com média de 41,6 mm. O total mensal máximo absoluto de 465,8 mm foi registrado 
em janeiro de 2003 e o total mensal mínimo absoluto de 7,2 mm em agosto de 2001 (Tabela 10.1 e 
Figura 10.7). 

Tabela 10.1 Totais mensais e anuais de precipitação pluviométrica na estação Itaúna no período entre 
1997 e 2005. 

ITAÚNA TOTAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1997 712,7 181,9 53,4 55,4 28,8 48,4 15,3 12,2 40,9 46,4 52,2 113,9 63,9 

1998 1214,5 185,2 109,5 73,2 47,2 80,6 76,7 40,4 18,1 71,7 185,9 49,5 276,5 

1999 815,4 93,7 89,1 ND 44,4 39,4 63,4 55,2 47,4 156,7 70,5 94,9 60,7 

2000  136,8 143,6 40,7 18,7 36,0 9,7 60,4 64,6 124,6 56,4  107,0 

2001  61,0 19,4 66,4 37,8 90,8 39,8 86,6 7,2 24,6 70,8 74,0  

2002 892,6 67,6 144,2 44,4 9,2 125,6 82,2 32,2 27,6 125,0 33,0 117,2 84,4 

2003 1560,8 465,8 0,8 267,4 91,0 81,2 13,6 31,4 174,6 72,8 154,8 136,8 70,6 

2004 1067,0 118,6 189,8 39,4 89,4 106,0 42,0 152,2 15,2 17,6 71,0 156,6 69,2 

2005 1307,0 119,2 76,0 214,4 133,6 102,4 32,0 105,4 14,6 134,6 102,8 137,2 134,8 

Média 1081,4 158,9 91,8 100,2 55,6 78,9 41,6 64,0 45,6 86,0 88,6 110,0 108,4 

Fonte: IPP, 2013. 

Figura 10.6 Totais anuais de precipitação pluviométrica na estação Itaúna no período entre 1997 e 2005. 
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Fonte: IPP, 2013. 
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Figura 10.7 Totais mensais de precipitação pluviométrica na estação Itaúna no período entre 1997 e 2005 
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Fonte: IPP, 2013. 

Os dados de precipitação da mesma série disponibilizada pelo IPP indicam para a estação Riocentro, 
situada cerca de 4,3 km a noroeste do PNM Bosque da Barra, uma precipitação média anual total de 
1.186,7 mm entre os anos de 1997 e 2005, com valor anual máximo de 1.852,8 mm em 2003 e 
mínimo de 828 mm em 1999 (Tabela 10.2 e Figura 10.8). Janeiro apresenta-se como o mês mais 
chuvoso, com precipitação média no período de 188,9 mm, e junho o mês mais seco, com média de 
49 mm. O total mensal máximo absoluto de 471,8 mm foi registrado em janeiro de 2003 e o total 
mensal mínimo absoluto de 1 mm em fevereiro de 2003 (Tabela 10.2 e Figura 10.9). 

Tabela 10.2 Totais mensais e anuais de precipitação pluviométrica na estação Riocentro no período entre 
1997 e 2005. 

RIOCENTRO TOTAL JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1997 949,8 225,2 68,0 59,0 58,7 64,8 24,5 11,9 53,9 79,4 68,2 135,2 101,0 

1998 1583,7 345,1 163,5 72,7 42,0 98,1 84,5 61,3 64,8 92,9 237,0 104,4 217,4 

1999 828,0 126,1 124,3 121,8 39,5 38,9 60,8 35,3 30,6 42,5 34,3 92,8 81,1 

2000 1096,5 115,0 200,4 46,6 11,4 46,3 13,6 63,5 84,1 164,6 54,6 167,6 128,8 

2001 991,6 33,0 49,8 90,6 41,0 135,6 53,4 128,8 12,8 36,4 78,6 96,2 235,4 

2002 972,8 58,8 182,2 58,2 23,4 116,2 83,8 33,6 33,6 130,8 40,4 122,2 89,6 

2003 1852,8 471,8 1,0 308,0 132,2 64,6 27,2 33,8 249,6 116,4 171,0 191,6 85,6 

2004 1218,6 157,8 185,4 65,0 104,2 89,6 51,8 168,2 19,6 19,8 91,4 175,8 90,0 

2005  167,4 77,6 238,4 54,6  41,6 172,0 23,0 301,4 204,4 149,6 153,4 

Média 1186,7 188,9 116,9 117,8 56,3 81,8 49,0 78,7 63,6 109,4 108,9 137,3 131,4 

Fonte: IPP, 2013. 

Em termos comparativos, os maiores valores médios de precipitação mensal e anual no período de 
1997 e 2005 foram registrados na estação Riocentro, situada próxima à borda noroeste da Lagoa de 
Jacarepaguá. Os valores médios de precipitação mensal e anual no mesmo período apresentam-se 
em média 15 % inferiores na estação Itaúna, situada mais próxima à linha de costa (Figura 10.2, 
Figura 10.7 e Figura 10.9). 
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Figura 10.8 Totais anuais de precipitação pluviométrica na estação Riocentro no período entre 1997 e 
2005. 
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Fonte: IPP, 2013. 

Figura 10.9 Totais mensais de precipitação pluviométrica na estação Riocentro no período entre 1997 e 
2005. 

188,9

116,9 117,8

56,3

81,8

49,0

78,7

63,6

109,4 108,9

137,3
131,4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

mm

 
Fonte: IPP, 2013. 

Como não há dados disponíveis de estações climatológicas localizadas no interior da unidade de 
conservação, os valores médios de precipitação pluviométrica podem ser inferidos a partir do 
mapeamento da distribuição de chuvas no município do Rio de Janeiro efetuado pelo IPP por 
interpolação dos totais anuais de 1997 e 1998. Neste contexto, o PNM Bosque da Barra está situado 
na faixa de precipitação de 800 a 1.000 mm, próximo ao limite de transição para a faixa de 
precipitação com valores entre 1.001 e 1.200 mm. Deve-se destacar que tais valores não se referem 
a séries de dados coletados in loco (Figura 10.10). 
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Figura 10.10 Distribuição espacial da precipitação média anual dos anos 1997-1998 no município do Rio de 
Janeiro.  

 
Fonte: IPP, 2004. 

De modo semelhante, o mapeamento da distribuição da precipitação média anual no município do 
Rio de Janeiro efetuado por Dereczynski et al. (2009) a partir de médias anuais do período 1997-2006 
confirmam os dados mapeados pelo IPP. 

Quanto aos dados disponíveis para umidade relativa do ar na região do município do Rio de Janeiro o 
INMET (2013) indica valores máximos de 80 % em março, abril e maio e 77 % em julho e agosto 
(Figura 10.11).  
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Figura 10.11 Umidade relativa do ar média mensal para o município do Rio de Janeiro com base em dados 
climatológicos do período 1961-1990. 

 
Fonte: INMET, 2013. 

10.1.2 TEMPERATURA, INSOLAÇÃO E EVAPORAÇÃO 

Além da precipitação, a temperatura é provavelmente o elemento mais discutido e analisado do 
tempo atmosférico. Os registros das séries históricas de temperaturas no estado do Rio de Janeiro 
indicam uma importante variação da temperatura média anual em seu território. 

Com base nas normais climatológicas do período 1961-1990, o INMET (2013) calculou as 
temperaturas médias, máximas e mínimas mensais para alguns municípios do estado. Para a cidade 
do Rio de Janeiro observa-se uma amplitude da temperatura média mensal no período de 5,2 °C, 
variando entre 26,6 °C, em fevereiro, e 21,4 °C, em julho (Figura 10.12). 
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Figura 10.12 Temperaturas médias mensais para o município do Rio de Janeiro com base em dados 
climatológicos do período 1961-1990. 

 
Fonte: INMET, 2013. 

Os dados de temperatura disponibilizados pela EMBRAPA do período 1973-1990 para a estação Rio 
de Janeiro indicam uma temperatura média anual de 23,7 oC, com valor mensal máximo de 26,5 oC 
em fevereiro e mínimo de 21,3 oC em julho (Figura 10.13). 

Figura 10.13 Totais mensais de temperatura na estação Rio de Janeiro no período entre 1973 e 1990. 
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Fonte: EMBRAPA, 2013. 

As temperaturas máximas mensais para o município do Rio de Janeiro calculadas pelo INMET (2013) 
apontam valores entre 30,1 °C, em janeiro, e 25,0 °C, em julho. Já as temperaturas mínimas mensais 
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para o município do Rio de Janeiro variam entre 23,8 °C, em fevereiro e março, e 18,2 °C, em julho 
(Figura 10.14). 

Figura 10.14 Temperaturas médias máximas e mínimas mensais para o município do Rio de Janeiro com 
base em dados climatológicos do período 1961-1990. 

 
Fonte: INMET, 2013. 

Dados do período de 26 anos compreendido entre 1981 e 2006 disponibilizados pela Rede de 
Meteorologia do Comando da Aeronáutica (REDEMET)10 referentes ao aeroporto de Jacarepaguá, 
vizinho imediato na borda norte do PNM Bosque da Barra, indicam que fevereiro é o mês mais 
quente do ano e julho o mês com a menores temperaturas médias (Figura 10.15). 

Figura 10.15 Temperaturas médias mensais do período 1981-2006 no aeroporto de Jacarepaguá. 

 
Fonte: REDEMET, 2013. 

                                                           
10

Dados disponíveis em: 
http://www.redemet.aer.mil.br/prod_clima/visual_prod.php?pagina=temperatura_de_referencia&local=sbjr 
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Segundo a REDEMET, a temperatura de referência é a média das temperaturas máximas diárias do 
mês mais quente do ano, caracterizado como aquele que apresenta a maior média mensal de 
temperatura. No aeroporto de Jacarepaguá o mês mais quente do ano é fevereiro e a temperatura 
de referência no período de 1981 a 2006 é de 31,7 oC (Figura 10.16).  

Figura 10.16 Média das temperaturas máximas mensais do período 1981-2006 no aeroporto de 
Jacarepaguá. 

 
Fonte: REDEMET, 2013.  

A insolação média mensal para o município do Rio de Janeiro, calculada pelo INMET (2013) com base 
nos dados do período 1961-1990, apresenta valores máximos de aproximadamente 205 horas no 
mês de janeiro e mínimos de 145 horas no mês de setembro (Figura 10.17). 

Figura 10.17 Insolação média mensal para o município do Rio de Janeiro com base em dados 
climatológicos do período 1961-1990. 

 
Fonte: INMET, 2013. Adaptado por Detzel Consulting, 2013. 
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A evaporação média mensal para o município do Rio de Janeiro, calculada pelo INMET (2013), 
apresenta máximos em janeiro, com valores de aproximadamente 112 mm, e mínimos em junho, 
com cerca de 84 mm (Figura 10.18). 

Figura 10.18 Evaporação média mensal para o município do Rio de Janeiro com base em dados 
climatológicos do período 1961-1990. 

 
Fonte: INMET, 2013. 

10.1.3 BALANÇO HÍDRICO 

O balanço hídrico mensal efetuado pela EMBRAPA para a estação Rio de Janeiro referente ao 
período de 1973 a 1990 indica a existência de déficit hídrico nos meses de janeiro, fevereiro, março, 
julho, agosto, outubro e novembro (Figura 10.19). 
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Figura 10.19 Balanço hídrico normal mensal da estação Rio de Janeiro, período 1973-1990. 

 
Fonte: EMBRAPA, 2013. 

10.1.4 VENTO 

Caracterizam a região costeira do estado do Rio de Janeiro regimes de ventos que variam de 
Nordeste (NE) a Sudoeste (SO). Conforme Martins et al. (sem data), “a partir da análise das 
observações de vento fica evidenciado o domínio do fluxo de larga escala com maior frequência dos 
ventos de nordeste, associados ao Anticiclone Subtropical Marítimo do Atlântico Sul, domínio este 
que é perturbado quando da passagem de sistemas de escalas sinótica (frentes) e alterado 
localmente pelo efeito do aquecimento diferencial das diferentes superfícies (ocorrências de brisas). 
Nos trechos elevados da serra das Araras essa direção é explicada, em parte, pela orientação geral do 
relevo - sudoeste/nordeste, enquanto, nas baixadas, a presença dos maciços litorâneos é 
responsável pela dispersão dos ventos de nordeste”.  

Dados de vento do aeroporto de Jacarepaguá disponibilizados pelo website Windfinder11, baseados 
em observações efetuadas entre agosto de 2009 e outubro de 2013, apontam uma direção 
predominante do vento no período de sul e probabilidade média de 4 % de ocorrência de ventos 
com intensidade igual ou superior a 4 na escala de Beaufort12, sendo esta probabilidade mais 
elevada, de 7 %, entre os meses de agosto e novembro e menor, de 2 %, nos meses de abril, maio e 
julho. A velocidade média do vento no período é de 3 m/s, com valor pouco mais elevado, de 4 m/s, 
em dezembro (Figura 10.20). 

                                                           
11

 Dados disponíveis em: http://pt.windfinder.com/windstats/windstatistic_barra_da_tijuca_rio_de_janeiro.htm 
12

 Ventos moderados, com velocidades entre 11 e 16 nós (19 a 26 km/h).  
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Figura 10.20 Direção, velocidade e probabilidade de ocorrência de ventos no aeroporto de Jacarepaguá 
entre agosto de 2009 e outubro de 2013. 

 
Fonte: http://www.windfinder.com/, acessado em 17 de dezembro de 2013.  

A direção dos ventos pode, no entanto, variar entre SW e ESE, com ocorrência também em NNE. As 
maiores velocidades concentram-se entre as direções SW e SSE, com pico em S (Figura 10.21). 

Figura 10.21 Direção e intensidade dos ventos no aeroporto de Jacarepaguá entre agosto de 2009 e 
outubro de 2013. 

 
Fonte: http://www.windfinder.com/, acessado em 17 de dezembro de 2013. 

10.1.5 SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO CLIMATOLÓGICA 

Não há dados climatológicos específicos para a unidade de conservação. Os dados atualmente 
disponíveis para o município do Rio de Janeiro referem-se a séries não atualizadas e descontínuas. 

O PNM Bosque da Barra está inserido em uma região com ocorrência do subtipo climático Aw da 
classificação de Köppen, referente a clima tropical com uma estação seca em que a precipitação 
média mensal é inferior a 60 mm em pelo menos um mês por ano. 

A precipitação média anual na estação Itaúna no período 1997-2005 foi de 1.081,4 mm, sendo 
dezembro o mês mais chuvoso e agosto o mês mais seco. Na estação Riocentro a precipitação média 
anual para o mesmo período foi de 1.186,7, sendo janeiro o mês mais chuvoso e junho o mês mais 
seco. O mapeamento da distribuição de chuvas no município do Rio de Janeiro dos totais anuais de 
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1997 e 1998 efetuado pelo IPP indica que o PNM Bosque da Barra está situado em zona de transição 
entre a faixa de precipitação de 800 a 1.000 mm e a faixa de precipitação 1.001 e 1.200 mm. 

A temperatura média anual na estação Rio de Janeiro é de 23,7 oC, com máximas mensais entre 
30,1 °C, em janeiro, e 25,0 °C, em julho. As temperaturas mínimas mensais variam entre 23,8 °C, em 
fevereiro e março, e 18,2 °C, em julho. 

O balanço hídrico mensal para a estação Rio de Janeiro no período 1973-1990 indica a existência de 
déficit hídrico nos meses de janeiro, fevereiro, março, julho, agosto, outubro e novembro. 

Dados do período entre agosto de 2009 e outubro de 2013 apontam o predomínio em áreas 
próximas à unidade de conservação de ventos de quadrante sul, com velocidade média de 3 m/s. 

 

10.2 GEOLOGIA 

10.2.1 GEOLOGIA REGIONAL 

Apesar do grande número de estudos sobre o embasamento pré-Cambriano da região Sudeste do 
Brasil, há ainda divergências quanto à evolução geológica regional.  

Conforme a CPRM (2003), apesar do grande progresso registrado nos últimos anos no conhecimento 
geológico dos terrenos pré-cambrianos do Escudo Atlântico Brasileiro, a reconstituição dos diversos 
episódios orogênicos e tafrogênicos que balizaram a sua evolução ao longo dos quatro bilhões de 
anos que antecederam o Fanerozóico é, sem dúvida alguma, tarefa extremamente difícil. O 
conhecimento dos registros geológicos já identificados, apesar da sua qualidade, é ainda em geral, 
incompleto e fragmentário, e, muitas vezes, verificam-se problemas de consistência nos dados 
disponíveis, além da existência de interpretações conflitantes sobre a evolução tectônica de 
determinados segmentos crustais. 

Há, no entanto, uma certa concordância quanto à origem vinculada a colisões e interações entre 
placas continentais antigas, com a formação de cinturões de faixas móveis ao longo do Arqueano e 
Proterozóico. 

O ambiente da Baía da Guanabara e arredores, caracterizado pela presença de morros, montanhas, 
encostas íngremes e planícies costeiras, resulta de história geológica complexa relacionada com a 
evolução de um cinturão tectono-metamórfico (Cinturão do Ribeira) que cobre uma grande área ao 
longo da costa atlântica sul-brasileira. 

Segundo a CPRM (2003), o Escudo Atlântico compreende a extensa área de terrenos pré-cambrianos 
exposta na porção oriental da Plataforma Sul-Americana, que se estende ao longo do litoral atlântico 
brasileiro, desde a foz do rio Tocantins ao norte, até o arroio Chuí ao sul. Esses terrenos estão 
compartimentados em quatro províncias estruturais, designadas como São Francisco, Borborema, 
Tocantins e Mantiqueira. 

A Província Mantiqueira é uma entidade geotectônica instalada a leste dos crátons São Francisco e 
Rio de La Plata/Paraná, ao final do Neoproterozóico e início do Paleozóico. Estende-se por cerca de 
3.000 km com orientação NNE–SSW ao longo da costa atlântica, de Montevidéu (Uruguai) ao sul da 
Bahia (Figura 10.22). A província guarda o registro de uma longa e complexa evolução do 
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Neoproterozóico na América do Sul (900–520 Ma) preservando também remanescentes de unidades 
paleotectônicas arqueanas, paleoproterozóicas e mesoproterozóicas. Constitui, juntamente com a 
extremidade meridional da Província Tocantins, o arcabouço pré-cambriano do sudeste brasileiro 
desenvolvido em resposta ao Ciclo Brasiliano (CPRM, 2003). 

A Província Mantiqueira é integrada por uma sucessão de cinturões de “empurrão e dobramento” 
controlados por distintos sistemas transpressivos de cavalgamento em direção às margens 
cratônicas. A maioria desses cinturões corresponde a orógenos colisionais evoluídos diacronicamente 
durante a colagem neoproterozóica/cambriana (CPRM, 2003). 
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Figura 10.22 Domínios tectônicos e principais estruturas da Província Mantiqueira. 

 
Fonte: CPRM, 2003. 

O Orógeno Ribeira, ou Faixa Ribeira (Figura 10.23), compreende um complexo cinturão de 
dobramentos e empurrões de tendência NE-SW gerados na borda sul/sudeste do Cráton de São 
Francisco a partir da colisão deste com outras placas e microplacas, assim como com a porção 
sudoeste do Cráton do Congo, gerando empilhamento de terrenos de E/SE para W/NW. A Faixa 
Ribeira é compartimentada em cinco unidades tectonoestratigráficas principais: Terreno Ocidental, 
Oriental, Paraíba do Sul, Embu e Cabo Frio (Figura 10.24) (Petrobras/Cepemar, 2010). 
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Figura 10.23 Mapa tectônico do setor central da faixa Ribeira, a área de inserção da unidade de 
conservação. 

 
Fonte: Petrobras/Cepemar, 2010.  

Figura 10.24 Seção estrutural composta do Orógeno Ribeira com a relação entre os diferentes terrenos e 
domínios estruturais, com destaque para o Terreno Oriental (nº 9 a 13). 

 
Fonte: Petrobras/Cepemar, 2010. 

Grande parte das litologias encontradas na Faixa Ribeira (Figura 10.23 e Figura 10.24) diz respeito a 
rochas metamórficas de alto grau geradas no Neoproterozóico. Essas rochas são agrupadas em dois 
grandes domínios litoestruturais: o Arco Magmático Rio Negro - AMRN e a Megassequência São 
Fidélis - MSSF. Os dois domínios foram intensamente metamorfizados e deformados no evento 
brasiliano que culminou com a formação do Orógeno Ribeira. Durante este evento foram geradas 
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rochas graníticas que intrudiram os ortognaisses do AMRN e os paragnaisses da MSSF 
(Petrobras/Cepemar, 2010).  

O Complexo e Arco Magmático Rio Negro (Figura 10.23 e Figura 10.24), com idades entre 640-
600 Ma, compreende ortognaisses tonalíticos e trondjemíticos, hornblenda-gabros e stocks 
quartzodioríticos relacionados a um magmatismo de subducção do tipo arco. O Arco Magmático Rio 
Negro, de característica pré-colisional, com idades entre 630-595 Ma, ocorre desde a Serra dos 
Órgãos e adjacências à região litorânea de Mangaratiba / Angra dos Reis / Parati. Faz parte do 
Terreno Oriental do segmento central da Faixa Ribeira, sendo também denominado Domínio 
Costeiro ou Microplaca Serra do Mar. O primeiro evento metamórfico registrado no complexo foi 
acompanhado de migmatização e anatexia, com idades em torno de 590 Ma. Um outro evento 
termal propiciou a formação e intrusão de grande quantidade de granitos sin-orogênicos, 
aproximadamente datado de 570 Ma. Corpos granitóides mais jovens, com idades geralmente 
inferiores a 500 Ma e com características pós-tectônicas cortam pontualmente essas rochas 
(ELETRONUCLEAR, 1999). 

As rochas do município do Rio de Janeiro se inserem no segmento central da Faixa Ribeira. Foi 
proposto para este seguimento a subdivisão em dois terrenos, Terreno Ocidental e Terreno Oriental. 
A área de estudo está incluída no Terreno Oriental, que apresenta ortognaisses tonalíticos a 
granodioríticos, gnaisses leucograníticos, corpos quartzo-dioríticos que compõe o denominado 
Complexo Rio Negro. O quadro litológico é completado por ortognaisses granodioríticos a graníticos, 
que intrudem o Complexo Rio Negro, e rochas metassedimentares de alto grau que correspondem 
ao Grupo Paraíba do Sul e corpos de rochas graníticas não foliadas (LIMA, 2011). 

A estruturação do Orógeno Ribeira, no segmento do Rio de Janeiro, pode ser visualizada no mapa 
geológico simplificado da Figura 10.25, a seguir. 

Figura 10.25 Compartimentação do Orógeno Ribeira no Rio de Janeiro, com destaque para a área de 
estudo, em que ocorre a unidade Sedimentos Quaternários (nº 1). 

 
Fonte: DRM-RJ, 2008.  
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Em síntese, a unidade de conservação em estudo está inserida no macro contexto regional do 
Terreno Oriental, situado na zona central da Faixa Ribeira, porém em ambiente de depósitos 
cenozóicos quaternários acumulados nas áreas baixas adjacentes à borda sul do conjunto de rochas 
cristalinas circundantes, que constituem a planície costeira de Jacarepaguá. 

O conjunto das litologias que compõe a diversidade do quadro estratigráfico regional constitui o 
principal ambiente que fornece os sedimentos aportados na zona de planície costeira do litoral 
centro-sul do Rio de Janeiro. 

A dinâmica costeira é a principal responsável pelos processos de erosão e transformação que 
mantém as áreas litorâneas em constante transformação.  

Os ventos, as ondas por eles geradas e as correntes que se desenvolvem quando as ondas alcançam 
a linha de costa atual agem ininterruptamente sobre os materiais que aí se encontram, erodindo, 
transportando e depositando os sedimentos. A esses processos somam-se os efeitos das marés e das 
ressacas produzidas pelas tempestades (VILLWOCK et al., 2005). 

10.2.2 EVOLUÇÃO LOCAL 

Segundo Castro et al. (2007), a planície costeira de Jacarepaguá é caracterizada por praias 
relativamente retilíneas e um conjunto de lagunas separadas por cordões arenosos resultantes das 
oscilações do nível relativo do mar nos últimos 7.000 anos. 

O estudo de variação do nível relativo do mar na planície costeira de Jacarepaguá efetuado por 
Castro et al. (2007) indica duas rápidas oscilações no espaço de tempo compreendido entre 7.000 e 
5.000 anos A.P. (antes do presente). Posteriormente, houve uma suposta elevação seguida por uma 
estabilização com significativo intervalo de tempo, mais ou menos entre 5.000 e 3.500 anos A.P. 
Após este período, ocorreu uma acentuada regressão. A seguir, houve um novo máximo em torno de 
3.000 anos A.P. Após 2.500 anos A.P. ocorreu um rebaixamento do nível relativo do mar até atingir a 
posição atual. 

Ao analisar o conjunto de curvas elaboradas para o litoral brasileiro, Castro et al. (2007) verificaram 
que nos setores estudados o nível relativo do mar já foi superior ao atual, tendo atingido níveis entre 
3,0 e 5,0 m. O período considerado como o máximo da transgressão encontra-se em torno de 5.100 
anos A.P., aproximando-se das idades obtidas na planície costeira de Jacarepaguá, no mesmo 
período, com máximo estimado em torno de 4,0 m. 

Deste modo, a construção da planície costeira de Jacarepaguá se deu pelo acúmulo de sedimentos 
lagunares e arenosos depositados e retrabalhados principalmente durante toda esta fase holocênica 
de variações do nível relativo do mar. 

10.2.3 MAPEAMENTOS GEOLÓGICOS E GEOLOGIA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

São diversos os mapeamentos geológicos que contemplam o estado do Rio de Janeiro. Tais 
mapeamentos foram produzidos em escalas diversas, de 1:5.000.000 até 1:50.000, e em diferentes 
períodos, o que algumas vezes pode resultar em divergência ou conflito de informações (Figura 
10.26).  

Um dos mapeamentos que merece destaque no seu contexto histórico é o Mapa Geológico das 
folhas SF-23/24 Rio de Janeiro/Vitória, publicado em 1983 pelo Ministério das Minas e Energia 
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(MME) na escala 1:1.000.000, incluído no volume 32 da série “Levantamento de Recursos Naturais” 
do Projeto RADAMBRASIL. 

Segundo este mapeamento, ocorre na área de estudo litologias da unidade Qa – Aluviões, de idade 
quaternária, composta por areias, cascalhos e argilas inconsolidados (Figura 10.27). 

Figura 10.26 Principais mapeamentos em escala superior a 1:500.000 produzidos para o estado do Rio de 
Janeiro, com destaque para a área de estudo. 

 
Fonte: CPRM, 2001.  

Figura 10.27 Recorte para a região da área de estudo (em destaque) do mapa geológico do projeto 
RADAMBRASIL, folhas SF 23-24, Rio de Janeiro/Vitória, escala 1:1.000.000. 

 
Fonte: MME, 1983.  
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Um outro mapeamento importante, o Mapa Geológico do Estado do Rio de Janeiro, executado pela 
equipe da Divisão de Geologia Básica do Departamento de Geologia da CPRM, em convênio com o 
Departamento de Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro DRM – RJ, publicado em 2000 na 
escala 1:500.000, indica para a área de estudo a ocorrência de basicamente a mesma unidade 
geológica que consta no mapeamento do RADAMBRASIL. 

Segundo este mapeamento ocorre na área de estudo a unidades Qphr – Depósitos de restinga, de 
idade quaternária, composta por depósitos de areias quartzosas, desagregadas, homogêneas, sem 
estrutura, constituindo campos de dunas recentes (depósitos eólicos) (CPRM, 2000) (Figura 10.28). 

Figura 10.28 Recorte para a região da área de estudo (em destaque) do Mapa Geológico do Estado do Rio 
de Janeiro, escala 1:500.000. 

 
Fonte: CPRM/DRM-RJ, 2000. 

O mapeamento geológico do Projeto Rio de Janeiro, realizado no âmbito de estudos multitemáticos 
do meio físico efetuados através do Programa Informações para Gestão Territorial – GATE, da 
Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial do Serviço Geológico do Brasil – CPRM, na escala 
1:250.000, incluiu todo o estado do Rio de Janeiro, abrangendo uma área de 44.000 km2. Esse 
mapeamento não está, no entanto, disponível para consulta. 

O DRM-RJ executou nas décadas de 1970 e 1980 o Projeto Carta Geológica do Rio de Janeiro, que se 
tornou assim, o único estado do país a ter toda sua geologia cartografada na escala 1:50.000. Em 
1996 essas informações foram consolidadas no texto Sinopse Geológica do Estado do Rio de Janeiro, 
na escala 1:400.000, acompanhado do mapa de integração. Os mapeamentos originais na escala 
1:50.000 não se encontram disponíveis para consulta.  

Adicionalmente, verifica-se que a área de interesse foi também mapeada pelo DNPM em 1965 na 
escala 1:50.000 como parte do Mapa Geológico do Estado da Guanabara. De acordo com o 
mapeamento das folhas SF-23-Q-IV-3 (Vila Militar) e SF-23-W-II-1 (Pontal de Sernambetiba), ocorrem 
na área de estudo e entorno as unidades Qa (aluviões) e Qd (dunas), ambas de idade quaternária 
(Figura 10.29). 

Por fim, o único mapeamento geológico específico para o Rio de Janeiro disponível no momento em 
formato vetorial diz respeito ao material do INEA13, sem escala definida, que difere do mapeamento 

                                                           
13

 http://www.inea.rj.gov.br/basetematica_estadoambiente/ 
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da CPRM/DRM-RJ (2000) e do mapeamento do RADAMBRASIL (1983) quanto à ocorrência de 
unidades geológicas quaternárias, sendo entretanto semelhante ao mapeamento do DNPM (1965) 
na escala 1:50.000 (Figura 10.30). Dada a grande semelhança entre ambos os mapeamentos, 
acredita-se que o mapa geológico vetorial disponibilizado pelo INEA esteja também na escala 
1:50.000. 

Neste mapeamento constam no entorno do PNM Bosque da Barra as unidades litoestratigráficas: 

1. Qfm – Depósitos Fluvio Marinhos, do Neógeno, compostos por areias, siltes e argilas;  

2. Q2el – Depósitos eólicos litorâneos, do Holoceno, compostos por areias. 

Segundo este mapeamento, ocorre no interior do parque somente a unidade Depósitos 
Fluviomarinhos (Figura 10.30).  

Figura 10.29 Recorte do Mapa Geológico do Estado da Guanabara na escala 1:50.000. Em destaque o PNM 
Bosque da Barra. 

 
Fonte: Adaptado de DNPM, 1965. 
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Figura 10.30 Mapeamento geológico do Rio de Janeiro disponibilizado pelo INEA, sem escala. Recorte para 
a área de estudo. 

 
Fonte: INEA, 2013. 

Deste modo, constata-se uma diversidade geológica muito baixa na unidade de conservação e 
entorno, fato que tem reflexos nas morfologias encontradas. 

Marques (1972) realizou estudo das características dos sedimentos encontrados na baixada de 
Jacarepaguá por meio de duas sondagens, sendo uma delas efetuada próxima à unidade de 
conservação, na frente do reverso da antiga restinga de Jacarepaguá, que separa a lagoa de 
Marapendi das lagoas de Jacarepaguá, Camorim e Tijuca. 

A sondagem com profundidade de 36 m indicou, segundo Marques (1972, p.21),  

o segundo furo foi localizado no reverso da restinga, do lado leste da Estrada Via 11, 
distando 25 m dessa estrada e 180 m da BR-101 (Rio-Santos) que está assentada ao 
longo da restinga. Até 1,50 m não foi coletada nenhuma amostra por se tratar de 
aterro. O lençol freático foi detectado à profundidade de 1,20 m. Na profundidade de 
2 m foi constatada a presença do topo de uma camada de Material mais resistente que 
dificultou a penetração da faca de perfuração. A amostra recolhida revelou tratar-se 
de uma areia de quartzo, com grãos fortemente oxidados, formando grumos que não 
ofereciam muita resistência ao fracionamento quando pressionado entre os dedos. 
Não foi possível detectar qual o nível de impermeabilidade que essa camada imprimia 
ao trânsito vertical da água no solo. Os grãos de quartzo oxidados predominavam até 
uma profundidade de 5 m, rareando em quantidade em direção aos 10 m. Desta 
profundidade em diante, até os 19 m, a areia, que antes variou de cor cinza escura 
para cinza clara, passou a ser branca. 

Constata-se, assim, que a área é constituída por depósitos eminentemente arenosos, fato 
confirmado nos mapeamentos disponíveis. 
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10.2.4 TÍTULOS MINERÁRIOS 

A consulta efetuada ao Sistema de Informações Geográficas da Mineração do DNPM14 em novembro 
de 2013 não acusou a existência de títulos minerários em qualquer fase no interior da unidade de 
conservação, ocorrendo apenas títulos para as substâncias areia e turfa em áreas próximas ou 
adjacentes (Figura 10.31). 

Figura 10.31 Ocorrência de títulos minerários nas imediações do PNM Bosque da Barra até novembro de 
2013. 

 
Fonte: DNPM, 2013. 

10.2.5 SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA 

O PNM Bosque da Barra encontra-se situado em ambiente de depósitos cenozóicos quaternários 
acumulados nas áreas baixas adjacentes à borda sul do conjunto de rochas cristalinas circundantes, 
que constituem a planície costeira de Jacarepaguá. Ocorrem na área do parque e suas imediações 
sedimentos arenosos compostos por depósitos fluviomarinhos e depósitos eólicos. 

Não foi identificada a ocorrência de títulos minerários em qualquer fase no interior da unidade de 
conservação, mas apenas de títulos para as substâncias areia e turfa em áreas próximas ou 
adjacentes. 

                                                           
14

http://sigmine.dnpm.gov.br/webmap/ 
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10.3 GEOMORFOLOGIA 

10.3.1 CONTEXTO GERAL 

A grande diversificação do cenário geomorfológico do estado do Rio de Janeiro pode ser 
compreendida por meio da interação entre aspectos tectônicos e climáticos que delinearam sua 
atual morfologia. A existência de imponentes escarpamentos com desnivelamentos, alternados com 
depressões e bacias sedimentares tafrogênicas, reflete uma marcante influência da tectônica na 
compartimentação do relevo do estado (CPRM, 2000a).  

São notáveis as superfícies de erosão observadas no estado, ainda que muito basculadas e 
fragmentadas pela tectônica mesocenozóica. Pelo menos duas superfícies de erosão podem ser 
observadas no estado em escala regional. A primeira, representada por importantes zonas 
planálticas, e a segunda, representada pelas depressões interplanálticas e pelas superfícies 
aplainadas junto às baixadas (CPRM, 2000a). 

Segundo o INEA (2013), o estado do Rio Janeiro é composto por duas grandes áreas separadas pelas 
escarpas da Serra do Mar, que se constitui no divisor de águas central e se estende do litoral de 
Paraty e Angra dos Reis até a região de São Fidélis. Ao norte das escarpas, principalmente na área 
central do estado, predominam feições morfológicas de amplitudes altimétricas maiores, como 
morros, serras escarpadas, serras isoladas e serras locais de transição entre amplitudes altimétricas 
diferentes. Ao sul e sudeste das escarpas, encontram-se feições geomorfológicas de amplitudes 
altimétricas baixas, com extensas áreas de planícies fluviais e fluviomarinhas e colinas, como na 
Baixada Fluminense, na Região dos Lagos e na região de Campos dos Goytacazes (Figura 10.32). 

Figura 10.32 Relevo do estado do Rio de Janeiro, com destaque para a área de estudo. 

 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/ibgeteen/mapas/rj_mapa.htm. 
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Conforme Fernandes et al. (2010), o graben da Guanabara, que constitui um dos segmentos do rift 
continental do sudeste do Brasil, está situado em um bloco rebaixado de direcionamento NE 
parcialmente coberto pela baía da Guanabara. No interior do graben desenvolveram-se colinas 
costeiras e alguns maciços isolados por processos de denudação parcial de blocos tectônicos, com 
distribuição de sedimentos fluviais eoceno-oligocênicos pelas áreas aplainadas. Sedimentos 
marinhos e aluviais de idade holocênica cobriram posteriormente as planícies costeiras. 

Neste contexto, as diferentes litologias que compõem o Orógeno ou Faixa Ribeira no município do 
Rio de Janeiro configuram-se como três principais maciços cristalinos que se destacam no ambiente 
costeiro: Maciço do Gericinó, Maciço da Tijuca e Maciço Pedra Branca. Dentre estes maciços 
formam-se extensas baixadas ou planícies costeiras (Figura 10.33).  

Figura 10.33 Principais maciços no município do Rio de Janeiro, com destaque para a área de estudo. 

 
Fonte: SMAC apud IPP, 20015. 

De acordo com Marques (1985 p.17),  

a baixada de Jacarepaguá é limitada em seu interior, pelos maciços da Tijuca e da 
Pedra Branca e, junto ao mar, ao sul, pela praia da Barra da Tijuca. Esta praia está 
assentada sobre uma restinga de cerca de 20 km de extensão, ancorada, a leste, no 
Maciço da Tijuca e, a oeste, no Pontal de Sernambetiba. Formada por sedimentos 
arenosos, predominantemente compostos por grãos de quartzo, alcança em certos 
trechos uma altitude máxima próxima de 7 metros. Segue-se-lhe, para o interior, a 
Lagoa de Marapendi e, logo após, as antigas restingas de Jacarepaguá e Itapeba. Em 
relação à restinga atual, as antigas posicionam-se paralelamente, são mais largas, têm 
o mesmo tipo de material e, topograficamente, são mais elevadas atingindo uma 
altitude máxima em torno de 10 metros. A Restinga de Jacarepaguá estende-se do 
Maciço da Tijuca até a Pedra de Itauna e isola, no interior, as Lagoas de Jacarepaguá, 
Camorim e Tijuca. A Restinga de Itapeba, localizada entre a Pedra de Itauna e o Morro 
do Rangel, é a menos extensa das três. 
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Disponível em: http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd65/GEORiodeJaneiro/cap4.pdf 
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A presença de restingas evidencia, para a interpretação da evolução dos ambientes 
costeiros, o resultado da atuação de processos geomorfológicos que aceleram o 
preenchimento dessas baixadas por sedimentos. Na Baixada de Jacarepaguá elas 
indicam a ocorrência de dois momentos importantes: o fechamento mais antigo, 
interiorizado, que originou as Lagoas de Jacarepaguá, Tijuca e Camorim; e o 
fechamento mais atual, que originou a Lagoa de Marapendi. 

10.3.2 MAPEAMENTOS GEOMORFOLÓGICOS NO RIO DE JANEIRO 

Diversos mapeamentos procuraram apresentar um panorama geomorfológico do estado e município 
do Rio de Janeiro. Segundo o INEA (2013), o mapeamento geomorfológico representa importante 
subsídio para o planejamento econômico e ecológico do estado do Rio de Janeiro. Por meio dele é 
possível compreender a dinâmica dos fatores geobiofísicos que sofrem interferência direta do relevo, 
tais como: pluviosidade, umidade, distribuição da vegetação, do clima, dos solos e da fauna. 
Ademais, o entendimento do relevo permite estabelecer áreas suscetíveis à ocorrência de 
enchentes, de deslizamentos de terra e de erosão e assoreamento de rios, subsidiando o traçado de 
estradas, dutos, linhas de transmissão, o planejamento de zonas industriais, comerciais, residenciais 
e a instalação de grandes projetos. 

Dentre os mapeamentos geomorfológicos sistemáticos efetuados no Estado, destacam-se aqueles 
produzidos pelo Projeto RADAMBRASIL em 1983, na escala 1:1.000.000, e pela CPRM em 2000, com 
cinco folhas individuais na escala 1:250.000 sintetizadas também em mapa único na escala 
1:500.000. 

A proposta de mapeamento geomorfológico do Projeto RADAMBRASIL, com base em interpretação 
de imagens de radar na escala 1:250.000 e controle de campo, pode ser sintetizada em níveis de 
informação do relevo também denominada de táxons. 

O primeiro táxon identificado como Domínios Morfoestruturais corresponde aos grandes conjuntos 
estruturais reconhecíveis no ambiente. Os Domínios Morfoestruturais apresentam características 
geológicas prevalecentes, tais como direções estruturais que se refletem no direcionamento geral do 
relevo ou no controle da drenagem principal (IBGE, 1995). 

As Regiões Geomorfológicas referem-se ao segundo táxon da metodologia adotada pelo 
RADAMBRASIL (IBGE, 1995). Trata-se de agrupamentos de unidades geomorfológicas que 
apresentam semelhanças resultantes da convergência de fatores envolvidos na sua evolução 
(Barbosa et al., 1984) e que se referem a uma compartimentação reconhecida regionalmente, 
apresentando relações condicionadas essencialmente a fatores climáticos atuais ou pretéritos (IBGE, 
1995). Assim, as condições estruturais ou litológicas não atuam de maneira efetiva na delimitação 
deste táxon, sendo o clima o fator interveniente ou integrante deste conceito. 

O terceiro táxon refere-se às Unidades Geomorfológicas (ou Sistemas de Relevo). Este táxon 
corresponde às formas fisionomicamente semelhantes em seus tipos de modelado. De acordo com 
IBGE (1995), as Unidades Geomorfológicas resultam de uma geomorfogênese inserida em um 
processo sincrônico mais amplo, sendo que cada unidade geomorfológica mostra tipos de modelado, 
processos e formações superficiais distintas das outras unidades. 

Os Tipos de Modelados, correspondentes ao quarto táxon na classificação utilizada pelo Projeto 
RADAMBRASIL (IBGE, 1995) contém os grupos de formas de relevo que apresentam paridades de 
definição geométrica em função de uma gênese comum e da generalização dos processos 



 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA 
Volume 1 – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno 

Página 119 

morfogenéticos atuantes. Os tipos de modelados referem-se às diferentes formas do relevo e estão 
agrupadas principalmente em formas estruturais, erosivas, de dissecação e de acumulação. 

No Mapa Geomorfológico correspondente às folhas SF-23/24 Rio de Janeiro/Vitória (Figura 10.34) 
foram identificados seis Domínios Morfoestruturais, 19 Regiões Geomorfológicas e 34 Unidades 
Geomorfológicas. A unidade de conservação ora estudada está incluída no Domínio Morfoestrutural 
Depósitos Sedimentares, na Região Geomorfológica Planícies Costeiras e na Unidade Geomorfológica 
denominada Planícies Litorâneas, identificadas com código Am, associado a modelado de 
acumulação marinha que define área plana podendo comportar praias, canais de maré, cordões 
litorâneos, dunas, plataformas de abrasão e terraços arenosos ou cascalhentos (MME, 1983). 

Figura 10.34 Mapa geomorfológico do projeto RADAMBRASIL, ano 1983, folhas SF 23-24, Rio de 
Janeiro/Vitória, escala 1:1.000.000. Em destaque a área de estudo. 

 
Fonte: MME, 1983.  

A Região Geomorfológica Planícies Costeiras encontra-se descontinuamente distribuída no litoral do 
estado do Rio de Janeiro, separada pelos maciços e colinas. “Suas características geomorfológicas 
refletem a diversidade de ambientes e processos genéticos e evolutivos” (RADAMBRASIL, 1983, 
p.314). 

Ainda segundo este mapeamento, a Unidade Geomorfológica Planícies Litorâneas apresenta “uma 
série de ambientes diversificados e complexos afetados por oscilações eustáticas e climáticas e pelo 
controle de tectonismo regional, refletindo esses condicionamentos na distribuição espacial de sua 
morfologia” (RADAMBRASIL, 1983, p.314). 

De acordo com o RADAMBRASIL (1983, p.314), outro setor importante desta unidade geomorfológica 
é a região dos lagos fluminenses. 

Estes ocorrem desde a cidade do Rio de Janeiro, na área de Jacarepaguá, até Arraial do 
Cabo. São representados por massas de água com mais de 2 km de largura em alguns 
locais, isoladas do oceano por feixes de restingas recobertos por campos de dunas 
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móveis ou fixas. A disposição deste modelados está relacionada à direção de correntes 
e ventos atuantes na área. Assim, as restingas estendem-se no sentido oeste-leste, 
enquanto as dunas que estão sobrepostas têm orientações principais para nordeste 
devido ao direcionamento dominante dos intensos ventos que ocorrem na região. 

O mapeamento produzido pela CPRM (2000b), no escopo do Projeto Rio de Janeiro, teve como 
fundamento a metodologia de divisão taxonômica adotada pelo IBGE. Segundo Silva (2009), esse 
mapeamento detalhou um pouco mais o relevo do Estado, estabelecendo uma subdivisão em 
unidades morfoestruturais e morfoesculturais. Com base em análise integrada a dados geológicos, o 
estado do Rio de Janeiro pode ser compartimentado em duas unidades morfoestruturais: o Cinturão 
Orogênico do Atlântico e as Bacias Sedimentares Cenozóicas (Figura 10.35). As unidades 
morfoestruturais são subdivididas em unidades morfoesculturais, que por sua vez são divididas em 
unidades geomorfológicas. 

Figura 10.35 Mapa geomorfológico do Projeto Rio de Janeiro, folha SF 23-Z-B, Rio de Janeiro, escala 
1:250.000. Em destaque o trecho em que se encontra a unidade de conservação. 

 
Fonte: CPRM, 2000b.  

Segundo a CPRM (2000b), o Cinturão Orogênico do Atlântico subdivide-se nas seguintes unidades 
morfoesculturais: (1) Maciços Costeiros e Interiores; (2) Maciços Alcalinos Intrusivos; (3) Superfícies 
Aplainadas nas Baixadas Litorâneas; (4) Escarpas Serranas; (5) Planaltos Residuais; (6) Depressões 
Interplanálticas; (7) Depressões Interplanálticas com Alinhamentos Serranos Escalonados. Essa 
unidade morfoestrutural compreende um conjunto diversificado de rochas metamórficas e ígneas de 
idade pré-cambriana a eopaleozóica. 
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As Bacias Sedimentares Cenozóicas são subdivididas nas seguintes unidades morfoesculturais: (1) 
Tabuleiros de Bacias Sedimentares; (2) Planícies Fluviomarinhas (Baixadas); e (3) Planícies Costeiras. 
Essa unidade morfoestrutural corresponde a rochas sedimentares, pouco litificadas, de idade 
eocenozóica, e sedimentos inconsolidados, neocenozóicos. 

A unidade de conservação situa-se no contexto da unidade morfoescultural Planícies Costeiras. 

Os sedimentos inconsolidados das baixadas e planícies costeiras foram gerados ao longo dos ciclos 
transgressivos e regressivos da linha de costa durante o Quaternário. A partir do último máximo 
transgressivo, a atual linha de costa registra um afogamento generalizado do relevo, observado nas 
atuais rias, baías e lagunas e nas colinas e morros isolados nos recôncavos das baixadas (CPRM, 
2000b). 

O mapeamento da CPRM (2000b) propõe dois sistemas de relevo: os relevos de agradação e os 
relevos de degradação. A área de estudo está inserida no contexto dos relevos de agradação (Figura 
10.36). 

O trecho junto à borda sul do PNM Bosque da Barra está incluído na unidade 121, em cor bege, que 
corresponde a relevos de agradação do tipo Litorâneos, referentes a Planícies Costeiras. Essas 
incluem terrenos arenosos de terraços marinhos, cordões arenosos e campos de dunas, contendo 
superfícies sub-horizontais com microrrelevo ondulado de amplitudes topográficas inferiores a 20 m 
geradas por processos de sedimentação marinha ou eólica, assim como terrenos bem drenados com 
padrão de drenagem paralelo, acompanhando as depressões intercordões (Figura 10.36). 

Figura 10.36 Detalhe do mapa geomorfológico do Projeto Rio de Janeiro, folha SF 23-Z-B, Rio de Janeiro, 
escala 1:250.000, evidenciando as unidades de sistemas de relevo que ocorrem na área de 
estudo (121 e 124). Em destaque a localização da unidade de conservação. 

 
Fonte: CPRM, 2000b.  

Predomina no parque a unidade 124 (Figura 10.36), em cor areia, que corresponde relevos de 
agradação do tipo Litorâneos, referentes a Planícies Fluviolagunares (Terrenos Argilosos Orgânicos 
de Paleolagunas Colmatadas). Esses dizem respeito a Superfícies planas, de interface com os 
Sistemas Deposicionais Continentais e Lagunares, constituindo terrenos muito mal drenados com 
lençol freático subaflorante. 
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Quanto à compartimentação taxonômica, o PNM Bosque da Barra está incluído na Unidade 
Geomorfológica Baixada de Jacarepaguá (nº 9.2), que está incluída na Unidade Morfoescultural 
Planícies Costeiras, que por sua vez está inserida na Unidade Morfoestrutural Bacias Sedimentares 
Cenozóicas (Figura 10.37). 

De acordo com a CPRM (2000a), são características dessas unidades correspondentes aos três táxons 
adotados:  

 Unidade Morfoestrutural Bacias Sedimentares Cenozóicas: representam uma das mais 
importantes feições geotectônicas resultantes da tectônica extensional pós-cretácica no 
Sudeste brasileiro. Compreendem um conjunto de bacias tafrogênicas continentais e 
áreas de sedimentação costeira (CPRM, 2000b). 

 Unidade Morfoescultural Planícies Costeiras: essa unidade morfoescultural 
compreende uma sucessão de feixes de restingas resultantes do empilhamento de 
cristas de cordões litorâneos por ação marinha em linha de costa progradante. Esses 
feixes de cordões arenosos, frequentes no litoral norte fluminense, possuem idade 
pleistocênica, sendo originados após a penúltima transgressão e preservados do último 
máximo transgressivo. Caracteriza-se por um microrrelevo muito suave, marcado pela 
alternância de cristas arenosas paralelas entre si (antigas linhas de praia) com 
depressões embrejadas intercordões. No topo dessas cristas arenosas pode ocorrer 
algum retrabalhamento do material por ação eólica, resultando na formação de campos 
de dunas (CPRM, 2000b). 

 Unidade Geomorfológica Baixada de Jacarepaguá: consiste numa pequena área de 
acumulação fluviomarinha circundada pelos maciços costeiros da Tijuca e da Pedra 
Branca, onde estão implantados os bairros da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. Essa 
baixada foi originada a partir da ancoragem de duas ilhas-barreiras entre as pontas do 
Joá e da Prainha durante dois períodos de transgressão marinha no Holoceno. Os 
cordões arenosos formados isolaram, à sua retaguarda, extensos corpos lagunares, que 
sofreram um progressivo processo de colmatação durante o período regressivo recente. 
Dessa forma, a retaguarda do cordão arenoso mais recente, por onde passa a Av. 
Sernambetiba, é ocupada pela lagoa de Marapendi, e o cordão arenoso mais antigo, 
formado durante o máximo transgressivo, por onde passa a Av. das Américas, é ocupado 
pelas lagoas da Tijuca, Camorim e Jacarepaguá. O ressecamento dessas lagunas expôs 
extensas planícies fluviolagunares ao seu redor. Os cordões arenosos e os sistemas 
fluviolagunares caracterizam a paisagem da Barra da Tijuca (CPRM, 2000b). 
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Figura 10.37 Localização do PNM Bosque da Barra na Unidade Geomorfológica Baixada de Jacarepaguá 
(9.2), no mapa geomorfológico do Projeto Rio de Janeiro. 

 
Fonte: CPRM, 2000b., folha SF 23-Z-B, Rio de Janeiro, escala 1:250.000. 

10.3.3 CONTEXTO GEOMORFOLÓGICO LOCAL DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O PNM Bosque da Barra situa-se na parte centro-sul da Baixada de Jacarepaguá, entre os maciços da 
Pedra Branca e da Tijuca, a sudeste da lagoa de Jacarepaguá e a sudoeste da Lagoa da Tijuca (Figura 
10.38, Figura 10.39 e Figura 10.40). 

Figura 10.38 Localização da unidade de conservação na Baixada de Jacarepaguá, em modelo digital de 
elevação. Visada S-N. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Figura 10.39 Localização da unidade de conservação na Baixada de Jacarepaguá, em modelo digital de 
elevação. Visada N-S. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Maia et al. (1984) informam sobre a baixada de Jacarepaguá que na área emersa é possível 
identificar quatro províncias geomorfológicas distintas.  

A primeira constitui-se em uma região montanhosa, formada por rochas do 
embasamento cristalino, que circunda a planície a leste, norte e oeste, atingindo até 
1.025 m. Segue-se uma região de transição entre as montanhas e a planície 
denominada clinoplano periférico, formada a partir da coalescência de leques aluviais. 
Inclina-se suavemente para o centro da Baixada de Jacarepaguá, com altitudes 
variando de 14 a 3 m. A planície, formada por depósitos sedimentares marinhos e 
lagunares, divide-se em duas partes. A primeira, mais extensa, é limitada pelo 
clinoplano periférico e pela restinga interna. Nela se localizam as lagoas de 
Jacarepaguá, Camorim e Tijuca. A segunda planície estende-se entre as duas restingas 
e nela se situa a lagoa de Marapendi. As duas restingas são barreiras alongadas de 
constituição arenosa. A mais interna é mais larga e apresenta cotas máximas de 11 m. 
A restinga externa atinge cotas de até 6 m. As bases das duas barreiras assentam-se 
aproximadamente entre 3 e 4 m acima do nível do mar. (Maia et al., 1984, p.105-106) 
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Figura 10.40 Baixada de Jacarepaguá em vista aérea E-W. Em destaque a localização do PNM Bosque da 
Barra. 

 
Fonte: http://www.fotolog.com.br/jorgedelorenzi/8811077/#profile_start. 

A geologia e a paisagem das áreas costeiras guardam, na maioria dos casos, registros importantes de 
sua evolução recente. Segundo Villwock et al. (2005, p.97),  

a ação das ondas e das correntes litorâneas comanda os processos de erosão e 
deposição ao longo das costas: dependendo de sua intensidade, da taxa de 
suprimento de areia e da declividade da zona costeira, leva à acumulação de grandes 
corpos clásticos arenosos, desenvolvidos abaixo e acima do nível de água que, de 
modo geral, são denominados areias litorâneas. 

Ainda de acordo com Villwock et al. (2005, p.97), os principais tipos de areias litorâneas são as 
barreiras e os cordões litorâneos regressivos. 

As barreiras são corpos de areia paralelos à linha de costa que se elevam acima do 
nível da mais alta maré e que estão separados do continente por uma área lagunar. 
Quando esse corpo arenoso está separado do continente, aplica-se o nome de ilha-
barreira. 

(...) Os cordões litorâneos regressivos, também denominados cristas de praia, feixes 
de restinga ou planícies de restingas, são corpos arenosos alongados, dispostos 
paralelamente, ocupando amplas áreas em zonas costeiras em progradação. Entre os 
cordões quase sempre se acumulam depósitos paludiais. 

A existência de restingas ou barreiras arenosas paralelas na região da Baixada de Jacarepaguá foi 
identificada tanto em mapeamentos como por diversos autores. A CPRM (2000a) menciona a 
presença na área de uma barreira arenosa pleistocênica entre as lagoas de Jacarepaguá e de 
Marapendi.  

Marques (1985) indica em uma sequência morfotopográfica a partir da linha de costa a presença de 
uma primeira restinga (ou barreira arenosa) de menor largura, seguida por áreas baixas onde se situa 
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a Lagoa de Marapendi, com continuidade em uma segunda restinga, mais larga e elevada, 
denominada Restinga de Jacarepaguá, que por sua vez é sucedida por extensões de terrenos baixos. 
Neste contexto, na retaguarda da segunda restinga, localiza-se o PNM Bosque da Barra (Figura 
10.41). 

Figura 10.41 Transecto S-N da porção sul da Baixada de Jacarepaguá evidenciando, a partir da linha de 
costa, a sequência (1) restinga/barreira arenosa, (2) Lagoa de Marapendi, (3) 
restinga/barreira arenosa e (4) terrenos baixos. Em destaque a localização do PNM Bosque da 
Barra. 

 
Fonte: Marques, 1985.  

A unidade de conservação caracteriza-se, assim, por apresentar grande homogeneidade altimétrica, 
com amplitude topográfica e declividades mínimas, o que lhe confere um caráter de área 
essencialmente plana (Figura 10.42). 

Figura 10.42 Caráter essencialmente plano do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

10.3.4 EVOLUÇÃO DA BAIXADA DE JACAREPAGUÁ 

De acordo com Maia et al. (1984), é possível identificar seis diferentes tipologias de depósitos 
sedimentares na planície de Jacarepaguá. 

 Sedimentos Continentais - Localizam-se em toda a periferia da planície de Jacarepaguá, 
sendo em sua maioria remanescentes erosivos de leques aluviais coalescentes. Os 
sedimentos mais antigos têm idade pliocênica. Entretanto, sob os depósitos de leques 
aluviais, foram obtidas amostras de sedimentos lagunares, cujas idades se situaram em 
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uma faixa entre 5.740 ± 150 anos e 5.200 ± 150 anos AP, pertencentes à primeira fase 
lagunar holocênica. 

 Areias Lagunares - inclui os sedimentos arenosos depositados nas lagunas formadas na 
região durante os máximos transgressivos ocorridos nos últimos 7.000 anos. Parte dos 
depósitos não aflora, estando recoberta por camadas de turfa. Na periferia, assinalando 
os limites da antiga zona lagunar, existem corpos alongados e estreitos, denominados 
cordões de laguna. Estes depósitos assinalam a localização de antigas praias lagunares, 
formadas durante o período de máximo transgressivo. É provável que tenham se 
formado durante o período de estabilização do nível do mar no máximo de 5.100 anos 
AP ou pouco depois. Nas areias lagunares existem feições com a forma de patamares 
triangulares, cujo vértice aponta para o interior da laguna. São denominadas cúspides 
lagunares, formadas a partir do retrabalhamento das areias da laguna por correntes 
circulares internas. Os patamares apresentam cotas variando de 4 a 0,5 m, o que parece 
indicar que sua formação se deu durante uma fase regressiva. 

 Barreiras Arenosas - Na parte sul da planície de Jacarepaguá estendem-se, paralelas ao 
litoral, as restingas de Jacarepaguá e da Praia dos Bandeirantes - Avenida Sernambetiba, 
respectivamente denominadas restingas interna e externa. A restinga interna estende-
se por 17.500 m, com largura máxima de 950 m a oeste, estreitando-se a leste, onde 
possui 150 m. A altura máxima é de 9 m no oeste, 11,5 m no centro e 8,5 m no leste. A 
cota máxima situa-se em torno de 3 m, abaixo da qual encontra-se encoberta por areias 
lagunares. A restinga externa estende-se por aproximadamente 18.000 m, com largura 
de 300 m no oeste a 20 m no leste. As cotas máximas variam de 5,5 m no oeste a 6,5 m 
no centro e 4,5 m no leste. A cota mínima é da ordem de 3 m, abaixo da qual se acha 
encoberta por sedimentos lagunares de um lado e da praia atual do outro. Na 
extremidade oeste da restinga externa existe uma diferenciação morfológica pela 
presença de um trecho com 2.000 m de extensão, de cordões litorâneos paralelos. Estes 
cordões são compostos por material mais grosseiro que o restante da restinga. A 
diferenciação deve-se provavelmente à elevada energia hidrodinâmica da área e 
condições peculiares de topografia. 

 Leques de Arrombamento - Localizam-se a sudoeste, na área a norte do Morro do 
Rangel. Os depósitos estão parcialmente recobertos por turfas. Sua origem deve-se 
provavelmente ao arrombamento da restinga interna pelo mar transgressivo durante a 
elevação que culminou no segundo máximo, há 3.500 anos AP. 

 Mangues - São depósitos com grande quantidade de matéria orgânica, restos animais e 
vegetais. Ocupam faixas estreitas e alongadas à margem das lagoas atuais, em áreas 
onde a salinidade é mais elevada. 

 Turfas - Recobrem grande extensão da planície de Jacarepaguá, em áreas de antigas 
lagunas. Constituem-se basicamente de restos vegetais e têm origem a partir da 
colmatação das lagunas pela vegetação. 

A reconstrução dos estágios evolutivos holocênicos da Planície de Jacarepaguá foi realizada por Maia 
et al. (1984) com base em estudos sobre o Quaternário costeiro desenvolvido por diversos autores 
para os litorais baiano, paulista e fluminense, assim como em datações radiométricas pelo método 
carbono-14 de amostras coletadas na região.  
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A reconstrução evolutiva se dá em quatro estágios, conforme descrito por Maia et al. (1984, p.109-
110): 

Figura 10.43 Estágio 1 – de 7.000 a 5.000 anos AP - Estabelecimento da primeira ilha-barreira e da primeira 
zona lagunar. Em destaque a localização aproximada do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Maia et al., 1984. Adaptado por Detzel Consulting, 2013. 

Por volta de 17.000 anos AP o nível do mar, que se encontrava a cerca de 120 m abaixo do nível 
atual, começou a subir, caracterizando a última transgressão, cujo máximo ocorreu em torno de 
5.100 anos AP e atingiu cotas entre 4 e 5 m.  

Durante a fase final da transgressão, entre 7.000 e 6.000 anos AP, formou-se uma ilha barreira 
isolando do mar aberto uma ampla laguna. Uma amostra datada em 5.970 ± 230 anos AP obtida na 
laguna externa permite supor que, por volta de 6.000 anos AP, a ilha barreira ocupava uma posição 
mais externa que época do máximo. Com a elevação contínua do nível do mar, a ilha barreira migrou 
em direção ao continente, estabilizando-se, no máximo de 5.100 anos AP, na posição hoje ocupada 
pela restinga interna. 

As areias do fundo da laguna interna possuem grande quantidade de conchas, muitas ainda 
fechadas, o que indica jazimento "in situ". Várias amostras foram datadas e as idades situam-se em 
uma faixa entre 5.740 ± 150 anos AP (sedimentos recobertos por leques aluviais) e 4.090 ± 110 anos 
AP o que parece confirmar que a primeira fase lagunar já estava estabelecida antes da época do 
máximo. 

Durante as fases transgressivas são formados cordões litorâneos que são erodidos pela ação das 
águas ou recobertos por outros sedimentos à medida que o nível do mar se eleva. Entretanto, os 
cordões formados durante os máximos ou nas regressões subsequentes, podem ser preservados, 
como ocorre no topo dos terraços marinhos regressivos. 
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Na Planície de Jacarepaguá afloram segmentos de cordões litorâneos formados em torno do máximo 
transgressivo e na regressão posterior, conforme indicam as idades obtidas em sedimentos lagunares 
sob os cordões, 5.065 ± 120 anos AP e 4.845 ± 150 anos AP. 

Figura 10.44 Estágio 2 – Regressão de 5.100 a 3.800 anos AP e construção da primeira zona de 
progradação. Em destaque a localização aproximada do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Maia et al., 1984. Adaptado por Detzel Consulting, 2013. 

Após o máximo de 5.100 anos AP teve início nova fase regressiva, durante a qual a ilha barreira 
sofreu uma progradação formando a restinga interna. 

As amostras das cúspides lagunares, formadas no período de máximo e na regressão posterior, 
forneceram idades oscilando entre 4.890 ± 100 anos AP e 4.130 ± 110 anos AP. 
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Figura 10.45 Estágio 3 – Máximo de 3.500 anos AP - Estabelecimento da segunda ilha-barreira e da 
segunda laguna. Em destaque a localização aproximada do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Maia et al., 1984. 

Por volta de 3.800 anos AP o nível do mar elevou-se novamente, atingindo o máximo em 3.500 anos 
AP. Durante a transgressão a restinga interna foi parcialmente erodida. A oeste, onde existe uma 
região de alta energia hidrodinâmica, a restinga foi arrombada pelo mar, formando os depósitos de 
leques de arrombamento. A idade de 3.780 ± 200 anos AP, obtida em uma amostra destes depósitos, 
vem a confirmar esta suposição. Outra amostra, obtida sob os leques de arrombamento, forneceu a 
idade de 4.450 ± 180 anos AP, pertencendo, portanto, à primeira fase lagunar. 

Antes do máximo transgressivo, há aproximadamente 3.700 anos AP, já estava formada uma 
segunda ilha-barreira, isolando do mar uma nova laguna, consideravelmente menor que a anterior. 
As idades, obtidas em amostras de vasa orgânica da laguna externa, oscilam entre 3.670 ± 90 anos 
AP e 3.139 ± 130 anos AP. 
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Figura 10.46 Estágio 4 – Regressão de 3.500 anos AP até o presente; construção da segunda zona de 
progradação. Em destaque a localização aproximada do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Maia et al., 1984. 

Após o máximo, o nível marinho começou a baixar lentamente até atingir o zero atual. A segunda 
ilha-barreira, com a primeira, sofreu progradação, porém em escala consideravelmente menor. A 
restinga resultante, chamada de restinga externa, é estreita e apenas na extremidade oeste são 
perceptíveis vestígios de cordões litorâneos. 

Segundo Maia et al. (1984), durante toda a história geológica da Planície de Jacarepaguá 
depositaram-se na periferia sedimentos continentais sob a forma de leques aluviais e depósitos de 
tálus. O assoreamento das lagunas se deu principalmente devido ao abaixamento do nível do mar 
durante as fases regressivas.  

O nível das águas lagunares abaixava acompanhando o nível marinho, conforme evidenciam os 
sucessivos patamares das cúspides lagunares, transformando as lagunas em áreas pantanosas, onde 
se desenvolviam vastas turfeiras, que hoje recobrem grandes extensões da planície.  

Por fim, Maia et al. (1984, p.110-111) sintetizam a evolução da Planície de Jacarepaguá informando 
que esta 

forma um sistema praticamente isolado, encravado entre duas projeções do 
embasamento cristalino. O aporte sedimentar proveniente de outras áreas é pouco 
significativo, uma vez que as projeções rochosas formam barreiras ao trânsito 
litorâneo. 

As duas zonas de progradação foram, portanto, construídas principalmente com o 
material exposto na plataforma fronteira pela regressão e mobilizado pelas ondas. 
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Uma perfilagem elétrica realizada na Planície de Jacarepaguá revelou que o 
embasamento na área emersa é praticamente plano. Entretanto, a área submersa 
fronteira à planície apresenta um gradiente acentuado. Esta brusca quebra na 
declividade do embasamento pode fornecer explicação para as diferenças de 
extensão entre as duas zonas de progradação. 

A primeira ilha-barreira instalou-se em posição interna, sobre uma área plana. A 
declividade da região submersa fronteira era muito suave, de modo que uma 
quantidade razoável de sedimentos foi retrabalhada durante a regressão e depositada 
nas cristas de praia, construindo a zona de progradação. No entanto, uma 
comparação com outras áreas do litoral mostra que a progradação não foi muito 
significativa, pois embora a ilha-barreira tenha se estabelecido na parte plana do 
embasamento, a região submersa com declividade suave não era muito extensa, 
cedendo rapidamente lugar aos gradientes acentuados da área submersa atual. 

A segunda ilha-barreira instalou-se na extremidade da região plana, de modo que a 
área submersa fronteira apresentava gradiente acentuado. Como consequência, a 
quantidade de sedimento disponível para a construção da zona de progradação foi 
muito pequena e esta resultou consideravelmente menor. 

Em geral, as oscilações do nível relativo do mar são importantes condicionantes na dinâmica de uma 
área costeira, desempenhando o papel de principal fornecedor de sedimentos para a construção das 
zonas de progradação durante as fases regressivas. A Planície de Jacarepaguá é um exemplo de como 
a pequena quantidade de sedimentos retrabalhados pelo mar regressivo, devido ao declive 
acentuado da área submersa, limitou o desenvolvimento das zonas de progradação holocênicas 
(Maia et al., 1984). 

No contexto evolutivo da Planície de Jacarepaguá, o PNM Bosque da Barra está situado em área de 
antigo ambiente lagunar, formado pela instalação de uma ilha barreira entre 7.000 e 6.000 anos AP 
durante fase de transgressão marinha (Figura 10.43). Os sedimentos lagunares depositados foram 
recobertos por sedimentos provenientes da formação e erosão de cordões litorâneos em eventos 
transgressivos e regressivos subsequentes (Figura 10.44 e Figura 10.45). As areias lagunares 
atualmente existentes provêm da segunda zona de progradação originada pela regressão marinha de 
3.500 anos AP até os dias atuais (Figura 10.46). 

A identificação das áreas de restinga na Baixada de Jacarepaguá, ou barreiras arenosas como 
mencionadas por alguns autores, data já da época da cartografia imperial. Os depósitos e formas 
superficiais associados à história geológica e geomorfológica evolutiva hoje conhecida da área são 
retratados de modo genérico pela cartografia antiga, que os representava na forma de ocorrência de 
“terrenos alagados, desertos e arenosos” (Figura 10.47). A cartografia atual representa tais depósitos 
como terrenos arenosos de terraços marinhos e superfícies aplainadas de depósitos fluviolagunares. 
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Figura 10.47 Recorte do Mapa do Município Neutro, de 1870, evidenciando a existência de restingas e de 
“terrenos alagados, desertos e arenosos” na Baixada de Jacarepaguá. Em destaque a 
localização aproximada do PNM Bosque da Barra. Escala 1:75.000. 

 
Fonte: Maschek, 1870. 

10.3.5 PROCESSOS EROSIVOS 

Dada a configuração topográfica e altimétrica da unidade de conservação, o mapeamento de risco de 
escorregamento do município do Rio de Janeiro efetuado pelo IPP indica a ocorrência somente de 
áreas de baixo risco tanto no parque como em todo o seu entorno (Figura 10.48). 
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Figura 10.48 Mapeamento de risco de escorregamento para o município do Rio de Janeiro disponibilizado 
pelo IPP. Recorte na área de estudo. 

 
Fonte: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/mapa_risco/, acessado em 2013. 

10.3.6 SÍNTESE DA CARACTERIZAÇÃO GEOMORFOLÓGICA 

O PNM Bosque da Barra está situado na retaguarda de ampla restinga ou barreira arenosa, em área 
de terrenos aplainados da Baixada de Jacarepaguá formados por depósitos lagunares e marinhos, 
cuja origem está associada à dinâmica costeira de eventos transgressivos e regressivos dos últimos 
7.000 anos. 

A unidade de conservação apresenta grande homogeneidade altimétrica, com amplitude topográfica 
e declividades mínimas, o que lhe confere um caráter de área essencialmente plana. 

10.4 PEDOLOGIA 

10.4.1 CONTEXTO GERAL 

 O Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS), instituído pela EMBRAPA em 1999, tem como 
unidade básica de estudo o perfil de solo e representa um sistema classificatório que se distingue dos 
demais adotados em outras partes do mundo, sendo caracterizado uma maior interatividade com os 
sistemas classificatórios norte-americano e da FAO/UNESCO. 
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De acordo com a EMBRAPA (2013)16, no SiBCS todos os solos foram agrupados em classes segundo 
atributos diagnósticos, sendo adotado um mesmo nível de generalização ou abstração para incluir 
todos os solos que satisfizerem a essa definição. O conjunto ou agrupamento de classes constitui um 
nível categórico de classificação. Cada nível categórico do sistema de classificação de solos 
representa um maior ou menor nível de generalização.  

O SiBCS é, conforme a EMBRAPA (2013), um sistema multicategórico, de abrangência nacional, 
aberto a atualizações e inserções e hierarquizado em seis diferentes níveis categóricos. Do primeiro 
ao sexto nível os solos são organizados em Ordens, Subordens, Grandes Grupos, Subgrupos, Famílias 
e Séries. O sistema compreende 13 classes de 1° nível (Ordens) e cerca de 625 classes no 4º nível 
(Subgrupos). As classes do 1º nível apresentam as seguintes nomenclaturas: Argissolos, Cambissolos, 
Chernossolos, Espodossolos, Gleissolos, Latossolos, Luvissolos, Neossolos, Nitossolos, Organossolos, 
Planossolos, Plintossolos e Vertissolos. 

Mapeamentos anteriores à implantação do SiBCS em 1999 adotam a antiga nomenclatura brasileira 
de solos e devem portanto ser adaptados quando de sua utilização.  

Um dos principais mapeamentos em pequena escala que abrangem o estado do Rio de Janeiro e a 
área de estudo refere-se ao Mapa Exploratório de Solos produzido em 1983, na escala 1:1.000.000, 
pelo Projeto RADAMBRASIL, correspondente às folhas SF-23/24 Rio de Janeiro/Vitória (Figura 10.49). 

Figura 10.49 Mapa Exploratório de Solos do projeto RADAMBRASIL, ano 1983, folhas SF 23-24, Rio de 
Janeiro/Vitória, escala 1:1.000.000. Em destaque a área de estudo. 

 
Fonte: MME, 1983. 

De acordo com esse mapeamento, que utiliza a antiga nomenclatura de solos brasileira, ocorrem nas 
folhas mapeadas principalmente latossolos, argissolos, cambissolos, espodossolos e neossolos 
litólicos, flúvicos e quartzarênicos. Ainda conforme este mapeamento ocorre na baixada de 
Jacarepaguá e na unidade de conservação espodossolos arenosos associados a areias quartzosas 
marinhas distróficas (Figura 10.49). 

                                                           
16

 Informação transcrita e adaptada de: http://www.agencia.cnptia.embrapa.br/ 
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O Mapa de Solos do Estado do Rio de Janeiro produzido em 2000 na escala 1:500.000 pela CPRM em 
parceria com a DRM-RJ no âmbito do Projeto Rio de Janeiro, que também utiliza a antiga 
nomenclatura de solos brasileira, detalha a distribuição de solos no Estado, indicando a ocorrência 
principalmente de latossolos, argissolos, cambissolos, espodossolos, gleissolos, planossolos e 
neossolos de tipos diversos (Figura 10.50). 

Conforme esse mapeamento, ocorrem em toda a Baixada de Jacarepaguá e na área da unidade de 
conservação somente espodossolos hidromórficos distróficos (HPd2) (Figura 10.51). 

10.4.2 SOLOS 

O mapeamento de solos mais detalhado para a área de estudo refere-se ao Mapeamento Pedológico 
e Interpretações Úteis ao Planejamento Ambiental do Município do Rio de Janeiro, produzido pela 
EMBRAPA em 2004 na escala 1:75.000, com utilização da nova nomenclatura de solos definida pelo 
SiBCS. 

De acordo com este mapeamento, ocorrem na totalidade da área do PNM Bosque da Barra 
Neossolos Quartzarênicos Hidromórficos (RQg), compostos por associação de Neossolos 
Quartzarênicos Hidromórficos êutricos ou típicos, horizonte A chernozêmico + Espodossolos 
Ferrihumilúvicos Hidromórficos típicos ou arênicos, horizonte A moderado, álico + Espodossolos 
Humilúvicos Hidromórficos arênicos ou típicos, horizonte A moderado, álico, todos textura arenosa, 
fase campo e floresta hidrófilos de restinga, relevo plano (Figura 10.52). 

Figura 10.50 Mapa de Solos do Estado do Rio de Janeiro, escala 1:500.000. Em destaque a área de estudo. 

 
Fonte: CPRM, 2000c. 
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Figura 10.51 Recorte do Mapa de Solos do Estado do Rio de Janeiro, escala 1:500.000, com destaque para 
a ocorrência de espodossolos hidromórficos distróficos (HPd2) na área da unidade de 
conservação e entorno. 

 
Fonte: CPRM, 2000c.  

Com relação às principais características apresentadas pela EMBRAPA (2006) quanto aos tipos de 
solo que ocorrem no PNM Bosque da Barra, os neossolos compreendem solos pouco evoluídos 
constituídos por material mineral ou por material orgânico pouco espesso, com ausência de 
horizonte B diagnóstico e com menos de 30 cm de espessura, caracterizados pela baixa modificação 
dos materiais originários em virtude da pequena expressão dos processos pedogenéticos. Sua baixa 
evolução pedogenética se dá em razão de características inerentes ao próprio material de origem, 
como maior resistência ao intemperismo ou composição química, ou dos demais fatores de 
formação (clima, relevo ou tempo), que podem impedir ou limitar a evolução dos solos. 

Os neossolos quartzarênicos compreendem, conforme a EMBRAPA (2006), outros solos com 
sequência de horizontes A-C, sem contato lítico dentro de 50 cm de profundidade, apresentando 
textura areia ou areia franca nos horizontes até no mínimo a profundidade de 150 cm a partir da 
superfície do solo ou até um contato lítico; são essencialmente quartzosos, tendo nas frações areia 
grossa e areia fina 95 % ou mais de quartzo, calcedônia e opala e praticamente ausência de minerais 
primários alteráveis (menos resistentes ao intemperismo). 
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Figura 10.52 Recorte vetorizado para a região do PNM Bosque da Barra do Mapeamento Pedológico e 
Interpretações Úteis ao Planejamento Ambiental do Município do Rio de Janeiro, em escala 
1:75.000. 

 
Fonte: EMBRAPA, 2004. 

O caráter êutrico dos neossolos quartzarênicos encontrados na unidade de conservação é usado para 
distinguir que apresentam Ph (em H2O) ≥ 5,7, conjugado com valor S (soma de bases) ≥ 2,0 cmolc/kg 
de solo dentro da seção de controle que defina a classe (EMBRAPA, 2006). 

Ainda segundo a EMBRAPA (2006), os espodossolos compreendem solos constituídos por material 
mineral com horizonte B espódico subjacente a horizonte eluvial E (álbico ou não), ou subjacente a 
horizonte A, que pode ser de qualquer tipo, ou ainda, subjacente a horizonte hístico com menos de 
40 cm de espessura.  

Apresentam, usualmente, sequência de horizontes A, E, B espódico, C, com nítida diferenciação de 
horizontes. A cor do horizonte A varia de cinzenta até preta e a do horizonte E desde cinzenta ou 
acinzentada-clara até praticamente branca (EMBRAPA, 2006).  

A cor do horizonte espódico varia desde cinzenta, de tonalidade escura ou preta, até avermelhada ou 
amarelada. A textura do solum é predominantemente arenosa, sendo menos comumente textura 
média e raramente argilosa (tendente para média ou siltosa) no horizonte B (EMBRAPA, 2006).  

A drenagem é muito variável, havendo estreita relação entre profundidade, grau de 
desenvolvimento, endurecimento ou cimentação do B e a drenagem do solo. São solos em geral 
muito pobres em fertilidade, de moderada a fortemente ácidos, normalmente com saturação por 
bases baixa, podendo ocorrer altos teores de alumínio extraível (EMBRAPA, 2006).  



 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA 
Volume 1 – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno 

Página 139 

São solos desenvolvidos principalmente, e materiais arenoquartzosos, sob condições de umidade 
elevada, em clima tropical e subtropical, em relevo plano, suave ondulado, ondulado, áreas de 
surgências, abaciamentos e depressões, sob tipos de vegetação os mais diversos (EMBRAPA, 2006). 

Observações efetuadas em campo confirmam a característica arenosa dos solos presentes no PNM 
Bosque da Barra (Figura 10.53), mesmo quando situados sob camada de serrapilheira (Figura 10.54). 

Figura 10.53 Ocorrência de neossolos quartzarênicos no PNM Bosque da Barra. Ponto de campo 18. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013.  

Figura 10.54 Ocorrência de neossolos quartzarênicos no PNM Bosque da Barra. Ponto de campo 18. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013.  

A cobertura pedológica observada no PNM Bosque da Barra se apresenta via de regra alterada pelas 
intervenções efetuadas no passado. No entanto, pode ser considerada representativa do tipo de solo 
que ocorre tanto no parque como em seu entorno. 

10.4.3 VULNERABILIDADE DOS SOLOS 

A EMBRAPA (2004) indica que vulnerabilidade pode ser entendida como sendo resultado de 
qualidades essenciais do ecossistema, tais como: estabilidade, persistência e potencial de 
restauração. 

No estudo efetuado para o Mapeamento Pedológico e Interpretações Úteis ao Planejamento 
Ambiental do Município do Rio de Janeiro, o termo vulnerabilidade das terras está relacionado à 
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fragilidade das terras para fins de exploração agropecuária, passagem de rodovias, ferrovias e obras 
enterradas; de definição de locais para aterros sanitários e cemitérios; e de identificação de áreas de 
risco de contaminação do lençol freático, de risco de acidentes geotécnicos, de importância ecológica 
e, ou, recreativa e de importância na ocupação urbana e industrial (EMBRAPA, 2004). 

O estudo de vulnerabilidade das terras efetuado pela EMBRAPA (2004) indica que a área do PNM 
Bosque da Barra está incluída na unidade MAvw, que indica vulnerabilidade muito alta, condicionada 
por textura arenosa e presença de lençol freático próximo à superfície, com vegetação original de 
restinga. 

A vulnerabilidade muito alta engloba solos com características bem distintas: arenosos em ambiente 
de restinga e argilosos ou orgânicos com vegetação de campo halófilo/hidrófilo de várzea, sob 
condições hidromórficas. São ambientes de importância ecológica e extremamente frágeis. No 
domínio das terras baixas é a classe de vulnerabilidade com maior expressão territorial (EMBRAPA, 
2004). 

A unidade MAvw abrange solos de ambiente de restinga, que possuem textura arenosa e estão sob 
influência do lençol freático, frequentemente aflorante. São desenvolvidos sobre sedimentos 
arenosos de origem marinha em relevo plano a suave ondulado da baixada de Jacarepaguá. Ocorrem 
em áreas próximas às lagoas de Jacarepaguá, Tijuca, Camorim e Marapendi (EMBRAPA, 2004). 

10.4.4 QUALIDADE AMBIENTAL 

O Mapeamento Pedológico e Interpretações Úteis ao Planejamento Ambiental do Município do Rio de 
Janeiro contempla uma análise adicional da qualidade ambiental das diferentes áreas do município. 
O trabalho efetuado pela EMBRAPA (2004) teve como objetivo avaliar a qualidade ambiental das 
terras, tomando por base as informações das unidades de vulnerabilidade ambiental contidas tanto 
no mapeamento de vulnerabilidade dos solos quando de uso da terra. 

Neste estudo o PNM Bosque da Barra inclui duas categorias de qualidade ambiental, de siglas MDb 
(moderadamente degradadas) e LDb (ligeiramente degradadas) (Figura 10.55). 

As áreas classificadas como ligeiramente degradadas (LDb), que coincidem com o trecho situado na 
parte centro-norte do parque e inundado em alguns períodos do ano (Figura 10.55), estão associadas 
a terrenos com baixa degradação nos quais as interferências antrópicas causam pequenos prejuízos 
na qualidade das terras. Estas áreas apresentam em geral coberturas de restinga, floresta alterada, 
reflorestamento e área úmida com vegetação, como no caso do parque, e campo antrópico 
(EMBRAPA, 2004). 
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Figura 10.55 Recorte do Mapa de Qualidade Ambiental das Terras do Município do Rio de Janeiro com 
destaque para o PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: EMBRAPA, 2004. 

As áreas enquadradas como moderadamente degradadas (MDb) ocorrem nas partes restantes do 
parque (Figura 10.55) e estão associadas a terrenos com degradação mais acentuada em que as 
interferências antrópicas causam significativos prejuízos na qualidade das terras. Tais áreas 
apresentam normalmente coberturas de campo antrópico, como no caso do parque, e 
cultura/pastagem (EMBRAPA, 2004). 

10.5 HIDROGRAFIA 

10.5.1 CONTEXTO GERAL 

Segundo a compartimentação hidrográfica do Brasil, determinada pela Resolução do Conselho 
Nacional de Recursos Hídricos nº 32, de 15 de outubro de 2003, a Baixada de Jacarepaguá, que inclui 
a unidade de conservação, está inserida na Região Hidrográfica do Sudeste, cuja extensão de 
229.972 km² equivale a 2,7 % do território do país. 

No contexto estadual, segundo a divisão das Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro, 
definida pela Resolução Estadual nº 18, de 15 de fevereiro de 2007 do Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos, a unidade de conservação está inserida na Região Hidrográfica V – Baía de 
Guanabara, que conta com 5.815,66 km2 ou 13,3 % do Estado (Figura 10.56). 

Já no contexto municipal, o município do Rio de Janeiro é dividido em quatro principais bacias 
hidrográficas, estando a unidade de conservação inserida na Bacia de Jacarepaguá, que conta com 
301,08 km2 ou 25,5 % do território municipal (Figura 10.57). 

A Bacia de Jacarepaguá é dividida em 14 sub-bacias. O PNM Bosque da Barra está incluído na sub-
bacia da Restinga da Barra, com área de 49,77 km2 (Figura 10.58).  
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Figura 10.56 Regiões hidrográficas do estado do Rio de Janeiro, com destaque para a área de estudo. 

 
Fonte: Resolução nº 18 CERHI-RJ publicada em D.O. de 15 de fevereiro de 2007

17
. 

Figura 10.57 Bacias hidrográficas do município do Rio de Janeiro, com destaque para o PNM Bosque da 
Barra. 

 
Fonte: Portal Geo, 2013. 

                                                           
17

 Disponível em: www.inea.rj.gov.br/recursos/arquivos/RegioesHidrograficas.pdf 
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Figura 10.58 Sub-bacia da Restinga da Barra segundo divisão hidrográfica do município do Rio de Janeiro. 
Em destaque o PNM Bosque da Barra 

 
Fonte: Portal Geo, 2013. 

10.5.2 HIDROGRAFIA DA BAIXADA DE JACAREPAGUÁ E DO PNM BOSQUE DA BARRA 

A Baixada de Jacarepaguá é caracterizada principalmente pela presença de amplo sistema lagunar 
desenvolvido durante os episódios transgressivos e regressivos holocênicos que ocorreram nos 
últimos 7.000 anos, assim como por rede hidrográfica conectada ao sistema lagunar. 

Quanto à denominação de “lagoas” atribuída aos corpos hídricos costeiros confinados da Baixada de 
Jacarepaguá, é importante esclarecer que o termo lagoa diz respeito a lagos de pequena extensão e 
profundidade (Guerra & Guerra, 2010), em cujo fundo há o desenvolvimento de vegetação. O termo 
laguna refere-se a corpo de águas rasas e calmas situado em planícies costeiras, em geral mantendo 
comunicação restrita com o mar. Frequentemente forma um sistema de ilha barreira/laguna, que é 
geneticamente relacionado à dinâmica costeira. Ao longo da costa brasileira a maioria das lagunas é 
erroneamente denominada de lagoa, tendo como exemplo a Laguna dos Patos (RS), Laguna de 
Araruama (RJ), entre outros (Suguio, 1998). Deste modo, são efetivamente lagunas os principais 
corpos hídricos confinados da Baixada de Jacarepaguá, uma vez que mantém comunicação com o 
oceano.  

Apesar de se tratarem de lagunas, mantém-se no entanto a denominação de lagoas para 
compatibilidade com nomes tradicionais e já consagrados. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMADS 
(2001), a bacia hidrográfica da Baixada de Jacarepaguá, com superfície de cerca de 300 km2 se 
encontra integralmente situada no município do Rio de Janeiro. 
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Os divisores de águas da bacia são constituídos pelas cristas da Pedra da Gávea, Mesa 
do Imperador, Maciço da Tijuca (Serra dos Pretos Forros, São Francisco, Três Rios, 
Mattheus, Carioca e elevações do Alto da Boa Vista), Serra do Engenho Velho e 
Morros do Catonho, do Monte Alto, São José e Covanca, prosseguindo pelo Maciço da 
Pedra Branca (Serras de Santa Bárbara, Sacarrão, Nogueira e Quilombo Grumari e 
Geral de Guaratiba). 

A bacia é formada pelos rios que descem das vertentes dos Maciços da Tijuca e da 
Pedra Branca e do escudo rochoso situado ao norte da baixada, e pelas lagoas da 
Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, Marapendi e Lagoinha. A drenagem tem como destino 
as lagoas, em primeira instância, e em seguida o mar. Da área total da bacia, cerca de 
176 km

2
 referem-se as superfícies drenadas pelos rios. (SEMADS, 2001, p.13) 

Falcão (1995) informa que o sistema lagunar de Jacarepaguá compreende dois subsistemas 
principais, o da lagoa de Jacarepaguá e o que abrange a Lagoa de Marapendi e Canal de Marapendi.  

A Lagoa de Jacarepaguá estende-se da foz do rio Marinho até o canal da Barra da 
Tijuca, ou canal da Joatinga. Recebe vária denominações que o uso já consagrou, 
lagoa de Camorim no trecho compreendido entre a ponta dos Bois e a foz do rio 
Retiro, de onde então é conhecida pelo nome de Lagoa da Tijuca. Atualmente a 
interligação dessas lagoas com o mar se faz pelo canal da Barra. (Falcão, 1995, p.16) 

Conforme a SEMADS (2001), o sistema formado pelas lagoas de Jacarepaguá, Camorim e Tijuca 
apresenta um espelho d’água de cerca de 9,3 km2. Juntas possuem uma extensão de 
aproximadamente 13 km. Na prática, a Lagoa de Camorim se comporta mais como um canal de 
ligação entre as lagoas de Jacarepaguá, a oeste, e a da Tijuca, à leste. A Lagoa da Tijuca, por sua vez, 
recebe as águas da Lagoa de Marapendi pelo canal de mesmo nome, que tem cerca de 4 km de 
comprimento. As águas então se dirigem em conjunto para a sua barra através do Canal da Joatinga. 

Este sistema hidrográfico possui, de acordo com a SEMADs (2001), duas ligações com o mar, uma a 
leste, no Canal da Joatinga, e outra a oeste, no Canal de Sernambetiba. Pelo primeiro se dá a entrada 
de água do mar, mais salgada, na Lagoa da Tijuca e desta para a Lagoa de Marapendi, pelo Canal de 
Marapendi. No caso da Lagoa da Tijuca, a penetração da maré é atenuada, atingindo valores 
desprezíveis na altura da Lagoa de Camorim. 

A Lagoa de Jacarepaguá possui a maior área de drenagem da região (102,8 km2). A Lagoa da Tijuca 
possui o maior espelho d’água (4,8 km2), mas uma pequena área de drenagem com cerca de 26 km2. 
Já a Lagoa de Camorim apresenta característica inversa à Lagoa da Tijuca, possuindo um pequeno 
espelho d’água, com cerca de 0,8 km2, que normalmente é repartido entre as áreas das lagoas da 
Tijuca e Jacarepaguá, mas uma grande área de drenagem com cerca de 91,7 km2 (SEMADS, 2001). 

A Lagoa de Marapendi situa-se entre uma estreita faixa de praia e as lagoas mais interiores (Tijuca, 
Camorim e Jacarepaguá). Possui cerca de 10 km de comprimento e 350 m de largura média. Tem 
portanto um formato alongado e é dividida em 7 compartimentos semelhantes a bolsões, que 
reduzem a sua capacidade de renovação. Está ligada à Lagoinha pelo Canal das Taxas, que se 
encontra assoreado em alguns trechos e totalmente coberto por macrófitas, fato que causa uma 
troca precária entre as duas lagoas por esta ligação (SEMADS, 2001). 

Ainda de acordo com a SEMADS (2001), juntas possuem um espelho d’água de aproximadamente 
3,5 km2. Na extremidade oposta ao Canal das Taxas, a Lagoinha liga-se ao Canal das Taxas, através do 
qual recebe uma pequena contribuição hídrica devido ao avançado processo de assoreamento desta 
ligação. Tanto a Lagoa de Marapendi quanto a Lagoinha estão associadas a parques ecológicos 
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municipais. A primeira está, a partir do segundo bolsão, dentro da reserva biológica de Marapendi e 
na sua parte final, já no Recreio do Bandeirantes, dentro da área do Parque Zoo-Botânico. A 
Lagoinha, por sua vez, situa-se no Parque Chico Mendes. 

As principais características do sistema lagunar são sintetizadas no Quadro 10.1. 

Quadro 10.1 Características do sistema lagunar da Baixada de Jacarepaguá. 

LAGOA 
ÁREA 
(km

2
) 

PERIMETR
O (km) 

ÁREA DE 
DRENAGEM (km

2
) 

AFLUENTES 

Jacarepaguá 3,7 17,8 102,8 

Rio Guerenguê, rio Monjolo, arroio Pavuna, rio Areal, 
córrego Engenho Novo, rio Pavuninha, rio 
passarinhos, rio Caçambé, rio Camorim, rio do 
Marinho, rio Ubaeté, rio Firmino, rio Calembá, rio 
Cancela, rio Vargem Pequena, canal do Portelo, rio 
Canudo e canal do Cortado 

Camorim 0,8  91,7 

Arroio Fundo, rio Banca da Velha, rio Tindiba, rio 
Pechincha, riacho Palmital, rio da Covanca, rio 
Grande, rio Pequeno, rio Anil, rio Sangrador, rio 
Panela, rio São Francisco, rio Quitite e rio Papagaio 

Tijuca 4,8 32,4 26 

Rio das Pedras, rio Retiro, rio Carioca, rio Muzema, 
rio Itanhangá, rio Leandro, rio da Cachoeira, rio 
Tijuca, rio da Barra, rio Gávea Pequena, rio Jacaré e 
córrego Santo Antônio 

Marapendi 3,5 33,4  Rio das Piabas e canal das Taxas 

Lagoinha 0,7   Canal das Taxas 

Fonte: SEMADS, 2001. Organizado por Detzel Consulting, 2013. 

A SEMADS (2001) informa que a interação do sistema lagunar com o mar adjacente se faz através 
dos canais de ligação da Joatinga e de Sernambetiba. As trocas de água entre os dois sistemas, 
mediante a ação do regime de marés, não são suficientes para renovar grande parte das águas das 
lagoas. 

O Canal de Sernambetiba, atualmente fechado por enrocamento, atenua a ação da maré, 
praticamente impedindo a sua penetração, não renovando assim as suas águas. Este canal tem um 
papel fundamental no escoamento das águas provenientes do Maciço da Pedra Branca e da 
drenagem de toda a parte oeste da Baixada de Jacarepaguá. O fechamento da sua barra, se por um 
lado melhora as condições de balneabilidade das praias adjacentes, contribui para provocar 
inundações de suas margens e piorar sobremaneira a qualidade de suas águas (SEMADS, 2001). 

O Canal da Joatinga tem um papel fundamental nas trocas entre as lagoas da Tijuca e Marapendi e o 
mar. Devido ao grande volume de água que passa pelo canal a cada ciclo de maré, é certo que a água 
proveniente das lagoas atinja a região litorânea adjacente, alterando as condições naturais e 
prejudicando a balneabilidade das mesmas. Em função disto, a praia da Barra da Tijuca é a mais 
prejudicada (SEMADS, 2001). 

Montezuma e Oliveira (2010) indicam a existência na Baixada de Jacarepaguá de sistemas de cordões 
litorâneos intercalados por depressões que podem ser ocupadas por lagoas longas e estreitas, como 
a de Marapendi, ou por extensos brejos. A formação dessas extensas áreas alagadas, que em anos 
muito chuvosos pode ter até 60 cm de profundidade, se deve ao afloramento do lençol freático, 
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onde geralmente ocorrem várias espécies herbáceas características de áreas alagadas, ou higrófilas, 
principalmente gramíneas e ciperáceas. Ao contrário das dunas, essas áreas têm a superfície coberta 
por espessa camada de matéria orgânica, em alguns casos podendo atingir até 30 cm de 
profundidade, formando verdadeiras turfeiras.  

Neste contexto, caracteriza a hidrografia do PNM Bosque da Barra a presença no seu interior de um 
conjunto de lagoas (Figura 10.59, Figura 10.60, Figura 10.61 e Figura 10.62) e de áreas úmidas (Figura 
10.59, Figura 10.63 e Figura 10.64), não se verificando, no entanto, qualquer vestígio de curso 
d’água, natural ou artificial, que conecte estas lagoas e áreas úmidas com o exterior do parque. 

Figura 10.59 Lagoas e áreas alagadas no PNM Bosque da Barra, situação em outubro de 2012. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2012. 

A área ocupada pelas lagoas totaliza 25.429 m2 ou 2,54 ha, o que corresponde a 4,78 % da área do 
parque. Já as áreas úmidas e alagadas identificadas a partir de ortofotos de outubro de 2012 
fornecidas pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro somam 167.466 m2 ou 16,75 ha, o que 
equivale a 31,5 % da área da unidade de conservação. Deste modo, a soma das áreas úmidas, 
alagadas e de lagoas totaliza 192.895 m2 ou 19,29 ha, que corresponde a 36,28 % dos terrenos do 
PNM Bosque da Barra (Figura 10.59). 

No entanto, o mapeamento das áreas úmidas e alagadas do parque a partir das ortofotos de outubro 
de 2012 está subestimado, uma vez que durante os trabalhos de campo efetuados em setembro de 
2013 foram observadas áreas alagadas em pontos fora do polígono mapeado (Figura 10.65). 
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Figura 10.60 Lagoa no interior do PNM Bosque da Barra. Ponto de campo 7. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 10.61 Lagoa no interior do PNM Bosque da Barra. Ponto de campo 15. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 10.62 Lagoa no interior do PNM Bosque da Barra. Ponto de campo 17. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Figura 10.63 Áreas alagadas identificadas nos trabalhos de campo de setembro de 2013. Pontos de campo 
2 (esquerda) e 3 (direita). 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 10.64 Áreas alagadas identificadas nos trabalhos de campo de setembro de 2013. Pontos de campo 
4 (esquerda) e 5 (direita). 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 10.65 Áreas alagadas identificadas nos trabalhos de campo de setembro de 2013 situadas fora do 
polígono de áreas úmidas e alagadas mapeado a partir de ortofotos de outubro de 2012. 
Ponto de campo 14. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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10.5.3 HISTÓRICO HIDROGRÁFICO E AS ÁREAS ÚMIDAS E ALAGADAS DO PNM 
BOSQUE DA BARRA  

A ocupação da Barra da Tijuca, situada na parte sul da Baixada de Jacarepaguá, data do início do 
século XX, inicialmente na forma de propriedades rurais e, a partir dos anos 1950, como ocupação 
urbana não ordenada.  

Segundo Fernandes (2013), o processo organizado de urbanização e zoneamento da Baixada de 
Jacarepaguá e Barra da Tijuca teve início em 23 de junho de 1969, com a publicação do Decreto-Lei 
nº 42, cujo Artigo 1º determinava que a elaboração e apresentação do Plano Piloto para a localidade 
seria do arquiteto Lúcio Costa. 

O Plano Piloto para Urbanização da Barra da Tijuca, Pontal de Sernambetiba e de Jacarepaguá, 
projeto vanguardista que pretendia aliar o crescimento urbano com a preservação da “natureza 
agreste” da região (Silva, 2004), definia para a área do PNM Bosque da Barra e vizinhanças o 
estabelecimento de um aeroporto executivo, de um bosque e de renques de palmeiras imperiais 
(Figura 10.66). O plano de Lúcio Costa determinava que a reserva biológica de Jacarepaguá se 
mantivesse protegida bem como a área do Bosque da Barra. 

Figura 10.66 Plano Piloto para Urbanização da Barra da Tijuca, Pontal de Sernambetiba e de Jacarepaguá. 

 
Fonte: http://www.revistadehistoria.com.br/secao/reportagem/urbanismo-para-quem.  

O ponto central do Plano consistia na construção de duas vias principais, a avenida das Américas e a 
avenida Alvorada (atualmente avenida Ayrton Senna e anteriormente denominada Via 11), em cujo 
entrocamento se situa o atual PNM Bosque da Barra. Antes mesmo da Elaboração do Plano Piloto de 
Lúcio Costa, foram previstas para a Baixada de Jacarepaguá vias arteriais que cobriam toda a sua 
extensão. O Plano de Diretrizes para as Vias Arteriais na Planície de Jacarepaguá foi aprovado em 
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1951 com o objetivo de conectar os loteamentos já em desenvolvimento nos dois extremos da 
baixada e possibilitar a ocupação de toda a porção intermediária.  

As características topográficas e sedimentares da planície costeira da Baixada de Jacarepaguá, que 
contemplam terrenos ora arenosos, ora com conteúdo expressivo de matéria orgânica, em diversos 
casos com o nível freático muito próximo à superfície ou mesmo aflorante, desencorajaram e 
retardaram a ocupação de sua parte central, em especial do setor entre a barreira arenosa (ou 
restinga) de Jacarepaguá e as Lagoas de Jacarepaguá, do Camorim e da Tijuca. Neste contexto se 
insere o PNM Bosque da Barra. 

A análise de fotografias aéreas do voo mais antigo a que se teve acesso, efetuado em 1955 sobre a 
área da atual unidade de conservação, indica a existência de pequenos capões de mata, de diversos 
caminhos e estrada rurais, assim como de raras habitações. O estabelecimento habitações e a 
construção e manutenção de caminhos e, especialmente, de estradas indica que as áreas sobre as 
quais foram instalados se mantinham secas em caráter perene ou muito próximo disso (Figura 10.67 
e Figura 10.68).  

Figura 10.67 Área do atual PNM Bosque da Barra em fotografia aérea de 1955. 

 
Fonte: IPP, 1955.  

As áreas úmidas e alagadas observadas nas fotografias aéreas de 2012, assim como as lagoas 
internas ao parque, não estavam presentes em 1955 (Figura 10.68). A existência de uma habitação 
junto ao limite norte do parque e de estradas e caminhos em áreas inundadas em 2012 indica ser 
esse um processo recente, mas não histórico da área. 
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Figura 10.68 Detalhe da foto aérea de 1955 destacando a existência de habitação e estrada em área hoje 
situada junto ao limite norte do PNM Bosque da Barra.  

 
Fonte: IPP, 1955.  

Figura 10.69  Foto aérea georreferenciada de 1955 com destaque para a rede viária da época, os limites do 
atual PNM Bosque da Barra e a posição das lagoas e áreas úmidas e alagadas em 2012. 

 
Fonte: IPP, 1955.  

Na época se intercalavam nos terrenos situados na retaguarda da barreira arenosa ou restinga de 
Jacarepaguá, amplas áreas de vegetação rala e arbustiva com poucos capões de mata, o que sugere a 
existência de áreas úmidas, mas não de grandes alagados e pequenas lagoas como observadas 
atualmente no interior do PNM Bosque da Barra. Mesmo o Plano de Diretrizes de Lucio Costa, de 
1969, não indicava a existência prévia de lagoas na área do futuro parque. 
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O exame de fotografias áreas de 1968, tomadas 13 anos após, ainda revela a presença de habitação e 
das estradas e caminhos antigos, assim como a inexistência de lagoas ou de amplas áreas alagadas 
nos terrenos do futuro parque. No entanto, estão já presentes na sua periferia o traçado inicial da 
avenida das Américas, construída sobre os terrenos secos da barreira arenosa (ou restinga de 
Jacarepaguá), e a Via 11, futura avenida Ayrton Senna, construída provavelmente sobre aterros 
(Figura 10.70). 

Figura 10.70  Foto aérea georreferenciada de 1968 com destaque a posição das lagoas e áreas úmidas e 
alagadas em 2012 no PNM Bosque da Barra. Evidencia-se também, nesta época, o traçado 
inicial da avenida das Américas e da Via 11, futura avenida Ayrton Senna. 

 
Fonte: IPP, 1968.  

A partir do final da década de 1960 e início da década de 1970 passam a ocorrer importantes 
alterações de caráter urbano nas imediações do parque. A instalação do aeroporto de Jacarepaguá 
marcou o início das intervenções urbanas de maior porte (Figura 10.71). 

Em 19 de setembro de 1966, o Decreto-Lei 59.234 estabeleceu o Campo de Pouso de Jacarepaguá 
como Aeródromo para Aviação Civil de Pequeno Porte e serviços correlatos, ficando a cargo do 
Ministério da Aeronáutica a elaboração do Plano Geral do Aeródromo e das respectivas instalações 
para utilização, pela Aviação Civil de Pequeno Porte, inclusive por Aeroclube e empresas de 
manutenção, comércio e indústria de materiais aeronáuticos. Em 1969, o Aeroporto começou 
realmente a ser construído, iniciando por uma estação de passageiros, um pátio de estacionamento 
de aeronaves e três hangares para manutenção. As obras terminaram em 28 de dezembro de 1970, e 
em 19 de janeiro de 1971 o Ministério da Aeronáutica autorizou oficialmente, o início das operações 
do Aeroporto de Jacarepaguá.  
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Figura 10.71 Fotos de 1968 (esquerda) e de 1970 (direita) do entroncamento da Av. das Américas com a 
Via 11 

 

    
Fonte: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=832160.  

O PNM Bosque da Barra, ou Parque Arruda Câmara, foi efetivamente implantado em 1982, com 
projeto paisagístico do arquiteto Mario Sophia e projeto arquitetônico de Carlos Werneck de 
Carvalho. Sua criação oficial se dá pelo Decreto Municipal nº 4.105 publicado em 03/06/1983.  

As fotos aéreas do voo realizado em 1984 já revelam, com parte dos projetos paisagístico e 
arquitetônico, a presença das lagoas que hoje caracterizam o parque (Figura 10.72). 

Figura 10.72  Fotos aéreas georreferenciadas de 1984 com destaque para a presença das lagoas que hoje 
caracterizam o PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: IPP, 1984.  
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Assim como se observa nas fotos aéreas de 1955 e 1968, haviam em 1984 áreas úmidas nos terrenos 
do parque, mas não áreas alagadas (Figura 10.70, Figura 10.71 e Figura 10.72). A lagoas presentes em 
1984, mas não em épocas anteriores, indicam tratar-se de construções artificiais, cujas escavações 
devem ter produzido grandes quantidades de areia. O enchimento das lagoas após suas escavações 
se deu possivelmente pelo afloramento do nível freático, originalmente muito próximo à superfície. 

Suspeita-se que o material proveniente das cavas das lagoas tenha sido destinado à construção dos 
grandes círculos de areia do parque utilizados como áreas recreativas, assim como dos aterros sobre 
os quais forma construídos os caminhos e alamedas (Figura 10.72, Figura 10.73 e Figura 10.74).  

Figura 10.73 Círculo de areia criado como área recreativa, possivelmente construída com material 
proveniente da escavação das lagoas do PNM Bosque da Barra. Ponto de campo 8.  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 10.74  Caminhos no interior do parque possivelmente construídos sobre aterros de material 
proveniente da escavação das lagoas do PNM Bosque da Barra. Pontos de campo 1 
(esquerda) e 10 (direita). 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

As fotografias aéreas do voo de 1990 revelam, assim como em 1984 e em anos anteriores, a 
inexistência no interior do parque de amplas áreas alagadas, mas sim de áreas úmidas com o nível 
freático muito próximo à superfície (Figura 10.75). 
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Figura 10.75  Foto aérea georreferenciada de 1990 indicando a existência de áreas úmidas, mas não de 
áreas alagadas, no interior do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: IPP, 1990. 

A sequência de fotos aéreas oblíquas tomadas em 1971, 1980 e 1999 mostram o avanço da 
urbanização ao longo dos anos na região do entroncamento da avenida das Américas e da via 11, 
assim como no entorno do parque. Os pequenos capões de mata presentes no parque em 1971 e 
1980 passaram a constituir manchas maiores de matas em 1990 (Figura 10.76, Figura 10.77 e Figura 
10.78). 

Figura 10.76 Foto aérea oblíqua de 1971 indicando a baixa urbanização da região e a existência na área do 
futuro parque de pequenos capões de matas. 

 
Fonte: http://selleron.files.wordpress.com/2012/11/barra1.jpg?w=600. 
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Figura 10.77  Foto aérea oblíqua de 1980 indicando o avanço da urbanização na região e a existência na 
área do futuro parque de pequenos capões de matas. 

 
Fonte: http://selleron.files.wordpress.com/2012/11/barra21.jpg?w=600.  

Figura 10.78 Foto aérea oblíqua de 1999 indicando a consolidação urbana na região e a ampliação dos 
antigos capões de mata para manchas maiores e contínuas. 

  
Fonte: http://selleron.files.wordpress.com/2012/11/barra4.jpg?w=600.  

Não é possível precisar com o material disponível e consultado a partir de que momento passam a 
existir áreas alagadas de maior tamanho no interior do PNM Bosque da Barra. Os registros 
fotográficos de 1955 até pelo menos 1984, que incluem tanto as fotografias aéreas de 
levantamentos aerofotogramétricos como fotos aéreas oblíquas amadoras, apontam para a 
inexistência de grandes trechos alagados, mas de extensas áreas úmidas. 

A fotografia aérea do voo de 1990 (Figura 10.75) indica a existência de amplas áreas úmidas no 
interior do parque e indícios de alguns alagamentos. Já as imagens orbitais de 2006, 2008, 2009, 
2010, 2011, 2012 e 2013 (Figura 10.78 e Figura 10.79) indicam forte variação no tamanho das áreas 
ocupadas pelos terrenos alagados, sugerindo variação sazonal em função de períodos de maior ou 
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menor pluviosidade. É também possível observar na parte noroeste de todas essas imagens o 
traçado das antigas estradas que já estavam presentes nas aerofotos de 1955. 

Figura 10.79 Imagens orbitais de 2006 (superior esquerda) e 2008 (superior direita) e ortofotos de 2009 
(centro esquerda, 2010 (centro direita), 2011 (inferior esquerda) e 2012 (inferior direita) do 
PNM Bosque da Barra. 

  

  

  
Fontes: Google Earth, 2013 e IPP, 2013. 

Na imagem Google de junho de 21/06/2006 se observam áreas alagadas principalmente no trecho 
central da parte norte do parque, enquanto que na imagem de 08/06/2008 as áreas alagadas se 
ampliam para setores mais a sul e oeste. As ortofotos disponibilizadas pelo IPP, sem indicação de 
data, indicam que em 2009 as áreas alagadas estão bastante ampliadas, diminuindo de tamanho em 
2010, passando a inexistentes em 2011 e voltando em 2012 a ocupar uma área semelhante à de 
2010 (Figura 10.79). 

21/06/2006 08/06/2008 

2009 2010 

2011 2012 
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Figura 10.80 Imagens orbitais de 27/05/2013 (esquerda) e 18/06/2013 (direita) indicando grande extensão 
das áreas alagadas, no período, no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Mosaico areofotogramétrico de 2012.  

As imagens orbitais de 27/05/2013 e de 18/06/2013 (Figura 10.80) apresentam a maior extensão de 
áreas alagadas da série compreendida entre 2006 e 2013, sendo similar à situação de 2009 (Figura 
10.79). 

Dados pluviométricos do INMET (2013), únicos disponíveis em série histórica e referentes à estação 
Rio de Janeiro, situada nas proximidades da Praça Mauá, na região central da cidade, indicam que a 
precipitação nos 30 dias anteriores à tomada da imagem de 21/06/2006 foi de 121,3 mm, nos 15 dias 
anteriores de 48,3 mm e nos 7 dias antecedentes de 14,1 mm (Figura 10.79 e Tabela 10.3). 

A precipitação nos 30 dias anteriores à tomada da imagem de 08/06/2008 foi de 35,9 mm, nos 15 
dias antecedentes de 25,2 mm e nos 7 dias anteriores de 8,2 mm (Figura 10.79 e Tabela 10.3). 

O total pluviométrico nos 30 dias que antecederam a tomada da imagem de 27/05/2013 foi de 
51,7 mm, nos 15 dias anteriores de 36,5 mm e nos 7 dias precedentes de 11,2 mm. Já para a imagem 
com data de 18/06/2013 a precipitação nos 30 dias antecedentes foi de 52,2 mm, nos 15 dias 
anteriores de 23,4 mm e nos 7 dias anteriores de 0 mm (Figura 10.80 e Tabela 10.3). 

Tabela 10.3 Precipitação na estação Rio de Janeiro (83743) do INMET em 30, 15 e 7 dias anteriores à 
tomada das imagens orbitais. 

DATA 
PRECIPITAÇÃO 

ÁREA ALAGADA 
30 dias (mm) 15 dias (mm) 7 dias (mm) 

21/06/2006 121,3 48,3 14,1 mínima 

08/06/2008 35,9 25,2 8,2 média 

27/05/2013 51,7 36,5 11,2 máxima 

18/06/2013 52,2 23,4 0 máxima 

Fonte: INMET, 2013. 

Considerada a distância de aproximadamente 20 km em linha reta e o contexto topográfico distinto 
da estação Rio de Janeiro em relação ao PNM Bosque da Barra, os dados pluviométricos disponíveis 
possibilitam uma análise preliminar que indica uma relação não diretamente proporcional entre os 
volumes precipitados em períodos de 30, 15 e 7 dias anteriores à tomada das imagens e o tamanho 
das áreas inundadas (Figura 10.79, Figura 10.80 e Tabela 10.3).  

27/05/2013 18/06/2013 
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Os maiores volumes precipitados nos períodos definidos estão associados à imagem de 21/06/2006, 
que apresenta área alagada mínima (Figura 4.70; Tabela 4.3), enquanto que volumes 
significativamente menores de precipitação estão associados às imagens de 27/05/2013 e, 
principalmente, de 18/06/2013, que apresentam área alagada máxima (Figura 10.80 e Tabela 10.3). 

Tais dados sugerem que o mecanismo de controle das áreas inundadas pode não ser a simples 
variação dos volumes precipitados, mas um conjunto de fatores que incluem as intervenções de 
caráter urbano ocorridas em todo o entorno do parque no decorrer da implantação do Plano Piloto 
para Urbanização da Barra da Tijuca, Pontal de Sernambetiba e de Jacarepaguá ao longo das últimas 
décadas, em especial a partir da década de 1990. 

A observação do entorno do PNM Bosque da Barra, na ortofoto de 2012, permite identificar um 
conjunto contínuo de áreas úmidas, inundadas somente no interior do parque, que se estende a 
norte por toda a lateral do aeroporto de Jacarepaguá até a borda de um braço da Lagoa de 
Jacarepaguá e a sudoeste até sua continuidade com um canal que também se articula com a lagoa 
(Figura 10.81). 

Figura 10.81 Articulação de áreas úmidas do PNM Bosque da Barra com áreas também úmidas adjacentes 
conectadas com a Lagoa de Jacarepaguá. 

 
Fonte: Aerolevantamento de 1955.  

A sobreposição da extensão da área úmida atual às fotografias aéreas georreferenciadas dos voos de 
1955 e 1968 permite observar, em especial na foto de 1968, que os trechos ocupados por áreas 
úmidas eram muito amplos e se estendiam por toda a região, mas não haviam áreas alagadas, 
incluídos os terrenos hoje parte do parque (Figura 10.82 e Figura 10.83).  

O capão de mata existente em 1955 e 1968, posicionado junto à borda noroeste do parque e 
indicativo de área mais seca, perdura até os dias de hoje (Figura 10.82 e Figura 10.83). 
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Figura 10.82 Sobreposição do polígono de áreas úmidas em 2012 à aerofoto georreferenciada de 1955. 

 
Fonte: Aerolevantamento de 1968.  

Figura 10.83 Sobreposição do polígono de áreas úmidas em 2012 à aerofoto georrefenciada de 1968. 

 
Fonte: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro - Mosaico aerofotogramétrico de 2012.  



 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA 
Volume 1 – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno 

Página 161 

A análise do trecho referente à parte noroeste do parque e arredores na ortofoto de 2012 permite 
identificar que a rede de canais artificiais que consta na base cartográfica digital na escala 1:10.000 
da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, conectando as áreas úmidas à Lagoa de Jacarepaguá não 
tem continuidade para o interior da unidade de conservação (Figura 10.84).  

Figura 10.84 Detalhe da rede de canais do entorno noroeste do PNM Bosque da Barra sobreposta à 
ortofoto de 2012. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A vistoria efetuada no local em setembro de 2013 permitiu observar no ponto de campo 11 a 
existência da continuidade para sul do canal que se articula com a Lagoa de Jacarepaguá situado 
entre a av. Raquel de Queiroz e a via de acesso ao Clube da Aeronáutica.  

Uma saliência situada em posição transversal sob a cobertura asfáltica desta mesma avenida e do 
acesso paralelo, referente ao ponto de campo 12, sugere a possibilidade de se tratar da continuidade 
do canal proveniente de oeste, que também se articula com a lagoa (Figura 10.85). 

Informações obtidas com a equipe de segurança do parque confirmam a existência de uma manilha 
que ligava o interior do parque com a av. Raquel de Queiroz, estando essa atualmente assoreada e 
fechada. Os informantes não souberam identificar a posição desta ligação. 

As obras do hospital que está sendo construído junto ao limite norte do parque representam o 
estabelecimento de uma descontinuidade da articulação das áreas úmidas deste com as áreas 
úmidas situadas a oeste do aeroporto de Jacarepaguá (Figura 10.81 e Figura 10.84). A rede de canais 
proveniente da Lagoa de Jacarepaguá se encontra interrompida neste ponto segundo a cartografia 
disponível (Figura 10.84).  
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Não é possível precisar se todo este conjunto de canais anteriormente descrito se encontra de fato 
desconectado do interior do parque, uma vez que suas ligações podem ser subsuperficiais por meio 
de tubulações. 

Figura 10.85 Saliência sob a cobertura asfáltica, transversal à av. Raquel de Queiroz e à via de acesso ao 
Clube da Aeronáutica, indicando tratar-se de possível continuidade do canal situado a oeste 
do parque. Ponto de campo 12. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A equipe de segurança do parque informou que em 2012 houve um secamento das lagoas internas 
supostamente devido às obras do hospital e que nos últimos dois anos as áreas alagadas têm 
aumentado sobremaneira. Esta segunda afirmação pode ser contestada pelo fato de que há registros 
em imagens orbitais e aerofotos de amplas áreas alagadas anteriores a este período. 

Acredita-se que o secamento tenha na realidade ocorrido em 2011, uma vez que o registro 
fotográfico de 14/10/2011 revela a ausência de água no canal que interliga as lagoas do parque 
quando comparado ao mesmo registro fotográfico efetuado em 28/09/2013, quando o canal 
encontrava-se bastante cheio (Figura 10.86). 

Figura 10.86 Canal de interligação entre as lagoas internas do parque seco em 14/10/2011 e cheio em 
28/09/2013 no PNM Bosque da Barra. 

  
Fontes: Gerência do PNM Bosque da Barra, 2011 (esq.) e Detzel Consulting, 2013 (dir.). 

A existência de maior área alagada no parque em período de menor pluviosidade em 2013, 
comparativamente a uma menor área alagada em período de maior pluviosidade em 2006, assim 
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como a variação do tamanho das áreas de alagamento em 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 sugere 
duas possibilidades antagônicas:  

 O parque pode estar com deficiência de drenagem por interrupção dos canais que o 
articulam com a Lagoa de Jacarepaguá; 

 O parque pode estar sendo sujeito a um maior aporte hídrico proveniente de sua 
conexão estabelecida por meio de canais com a Lagoa de Jacarepaguá, que não se 
encontram interrompidas. 

Deste modo, evidencia-se a necessidade de execução de estudos adicionais específicos para esta 
questão, com análise dos mapeamentos de dutos e canais da Secretaria de Obras, assim como da 
CEDAE, associados a vistorias de campo e mesmo análises comparativas de qualidade da água a 
partir de amostras coletas tanto nos canais exteriores ao parque quanto no seu interior. 

10.5.4 QUALIDADE DA ÁGUA  

Os únicos dados encontrados referentes à qualidade da água no PNM Bosque da Barra dizem 
respeito ao laudo de amostras coletadas em seis pontos em 05/01/2012, analisadas pelo Laboratório 
de Tecnologia Ambiental da Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro a pedido da 
SMAC (Tabela 10.4). 

Tabela 10.4 Resultados da análise de qualidade da água de amostras coletadas em 05/01/2012 no PNM 
Bosque da Barra. 

PARÂMETRO UNIDADE 
PONTOS DE COLETA 

1 2 3 4 5 6 

pH - 6,8 7,1 7,1 7,0 6,7 7,1 

Temperatura 
o
C 31 31 32 30 34 33 

OD  % 13,4 20,5 21,8 19,3 17,6 21,0 

Turbidez FTU 269 29 31 30 29 37 

DBO5 mg O2/L 46 16 16 14 13 12 

DQO mg O2/L 197 84 95 71 45 74 

Legendas: Ponto 1: fora do parque; Ponto 2: próximo ao parquinho (primeira lagoa); Ponto 3: próximo à 
primeira ponte; Ponto 4: próximo à borda no meio da lagoa intermediária; Ponto 5: Lagoa das salvinias 
(segunda ponte, antes das taboas); Ponto 6: área alagadiça depois das taboas. OD: oxigênio dissolvido; FTU: 
unidade de turbidez de formazina; DBO: demanda bioquímica de oxigênio; DQO: demanda química de 
oxigênio. 
Fonte: Relatório LT 2012/01. 

Os resultados indicam que todos os parâmetros de qualidade da água apresentam valores menos 
favoráveis no ponto de coleta externo, cuja localização não é informada, e próximos nos pontos 
internos ao parque. 

Segundo o INEA (201418), o monitoramento sistemático de qualidade de água do Complexo Lagunar 
de Jacarepaguá é realizado mensalmente em oito estações de amostragem localizadas nas lagoas de 
Jacarepaguá, Marapendi, Camorim e da Tijuca. Não há monitoramente sistemático de qualidade da 
água nos corpos hídricos do PNM Bosque da Barra. 

                                                           
18

 Informação disponível em: http://www.inea.antigo.rj.gov.br/fma/complexo-lagunar-jpa.asp 
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Ainda de acordo com o INEA (2014), para fins de avaliação da qualidade de água as lagoas do 
Complexo Lagunar de Jacarepaguá são enquadradas como Classe 1 para águas salobras segundo a 
Resolução nº. 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – Conama. Não 
se verificou a existência de enquadramento para os corpos hídricos do PNM Bosque da Barra. Caso 
estes sejam considerados de enquadramento idêntico às demais lagoas, os resultados da análise de 
qualidade da água efetuada nos em 05/01/2012 indicam que os parâmetros pH e OD se encontram 
dentro dos limites estipulados na Resolução 357/2005. Não há nesta resolução indicativos para 
turbidez, DBO e DQO associados a águas salobras. 

No entanto, se os corpos hídricos do PNM Bosque da Barra forem considerados como de 
enquadramento na Classe 2 para águas doces, os parâmetros pH e OD também se encontram dentro 
dos limites legais, estando no entanto o parâmetro DBO muito superior ao limite definido, de até 
5 mg/L (Tabela 10.4). Tal fato, associado à presença de grande quantidade de plantas aquáticas, à 
presença de odor e à coloração esverdeada da água sugerem a existência de poluição principalmente 
por matéria orgânica, assim como da eutrofização dos corpos hídricos em análise. 

Esta situação é corroborada pela análise de qualidade da água efetuada pelo INEA (2014), ao afirmar 
que o conjunto de resultados obtidos ao longo de 30 anos revela, em síntese, que o Complexo 
Lagunar de Jacarepaguá, bem como os rios e canais de sua bacia hidrográfica, encontram-se sob 
intensa influência de águas residuárias, ricas em matéria orgânica, oriundas de fontes urbanas e 
industriais (INEA, 2014).  

10.5.5 SÍNTESE DA CONTEXTUALIZAÇÃO HIDROGRÁFICA  

O PNM Bosque da Barra é caracterizado pela presença de lagoas artificiais em seu interior e de áreas 
úmidas e alagadiças situadas principalmente nos seus setores norte, noroeste e oeste. Não há rede 
de canais naturais ou artificiais no interior do parque. 

A variação histórica da extensão das áreas alagadas sugere relação com o processo de ocupação da 
região, em especial do entorno da unidade de conservação. 

Evidencia-se a necessidade de execução de estudos adicionais específicos para análise das causas da 
variação sazonal das áreas alagadas do interior do parque. 
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11 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL - MEIO BIÓTICO 

11.1 VEGETAÇÃO 

O PNM Bosque da Barra é uma unidade de conservação inserida no bioma Mata Atlântica, sendo 
compreendido basicamente por remanescentes de restinga. A Mata Atlântica no Brasil cobria cerca 
de 100 milhões de hectares, mas atualmente esta área está significativamente reduzida, 
correspondendo a cerca de 5 % do território original (MYERS et al, 2013). Considerado um dos mais 
ameaçados do mundo, está inserido entre os 25 hotspots mundiais, nos quais também consta como 
um dos 8 hotspots de maior vulnebilidade, segundo o critério determinado na lista de fatores 
elencados para considerar um hotspot. (MYERS et al., 2000; GALINDO-LEAL & CÂMARA; 2005). 
Diversas formações vegetais são encontradas neste bioma (RIZZINI, 1997; BRASIL, 2006 – Lei 
nº 11.428), tais como as formações vegetais que ocorrem em áreas de restingas, ecossistemas que 
têm sido destacados em função de sua diversidade (Araujo & Maciel, 1998). Estas formações vegetais 
estão protegidas pela legislação brasileira em alguns casos específicos estabelecidos na Resolução 
CONAMA nº 303/2002 e pela Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), onde são consideradas 
áreas de preservação permanente. Esta legislação define estes ambientes como: 

XVI - restinga: depósito arenoso paralelo à linha da costa, de forma geralmente 
alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram 
diferentes comunidades que recebem influência marinha, com cobertura vegetal 
em mosaico, encontrada em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, 
apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e 
arbóreo, este último mais interiorizado (Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 
2012; Art. 3º, item XVI.) 

A palavra “restinga” é empregada tanto aos aspectos geomorfológicos, quanto para formações 
vegetais que cobrem as planícies arenosas costeiras (SUGUIO & TESSLER, 1984). As restingas estão 
localizadas ao longo de todo o litoral brasileiro (LACERDA et al., 1993). A vegetação de restinga na 
Mata Atlântica equivale a 570.690 ha (SOS MATA ATLÂNTICA, 2013). Ao longo das Regiões Sul e 
Sudeste estão presentes desde o limite com o oceano até as primeiras elevações da Serra do Mar 
(RIZZINI, 1997). Somente no estado do Rio de Janeiro este remanescente da Mata Atlântica abrange 
cerca de 41.585 ha, com crescentes taxas de desmatamento (SOS MATA ATLÂNTICA, 2013). No 
complexo lagunar de Jacarepaguá encontram-se diversos fragmentos dessas formações vegetais, 
sendo que a maior parte está localizada em Unidades de Conservação existentes na região. 

Algumas condições edáficas são peculiares a este sistema, a exemplo dos solos arenosos e pobres em 
nutrientes, sendo este um dos fatores limitantes ao estabelecimento de atividades agrícolas em 
áreas de restinga, fato que contribui para se manterem relativamente preservadas (ARAÚJO et al., 
1998). Porém, com o crescimento urbano desordenado nas áreas litorâneas, oriundo de especulação 
imobiliária, têm sido registradas grandes alterações sobre estas comunidades vegetais, afetando a 
biota local. 

11.1.1 MÉTODOS E REFERENCIAIS DE CONSULTA 

Entre os dias 5 de outubro de 2013 e 3 de abril de 2014 foram realizadas 6 atividades de campo nas 
áreas internas do PNM Bosque da Barra e em sua circunvizinhança (Figura 11.1). Estas atividades 
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foram realizadas entre as 8 e 17 horas a fim de diagnosticar as áreas mais fragmentadas e registrar 
interações entre a flora e a fauna local.  

A descrição geral das fitofisionomias da UC foi feita com base em um conjunto de dados disponíveis 
para a região e para as formações florestais encontradas no litoral fluminense com características 
semelhantes. As principais formações vegetais da UC (herbáceo, arbustivo, arbóreo-inicial, média, 
avançada) e suas distribuições foram descritas, abordando as espécies mais representativas. 

O levantamento florístico das espécies mais abundantes que ocorrem no PNM Bosque da Barra foi 
realizado através de identificação taxonômica in situ e através de registro fotográfico sem coleta de 
material botânico. A identificação taxonômica até o nível de espécie torna-se mais precisa quando há 
presença de material reprodutivo no momento da observação, porém este material não foi 
registrado para parte dos indivíduos observados. Desta forma, tais grupos foram identificados até o 
menor nível taxonômico possível (família ou gênero). 

Figura 11.1 Levantamentos de dados em campo no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Uma breve caracterização estrutural das principais feições/bosques foi realizada através da 
marcação em 10 pontos aleatórios distribuídos ao longo da área do Parque. Em cada ponto foram 
identificadas as principais espécies ocorrentes, além da medição de 10 indivíduos escolhidos 
aleatoriamente (tomando a altura e diâmetro à altura do peito e verificação da fitossanidade). Dessa 
forma, foi utilizado o critério de inclusão de indivíduos com no mínimo 2,5 cm de DAP e 1,30 m de 
altura para medição dos parâmetros descritos anteriormente (SYLVESTRE & ROSA, 2002). 

A aquisição das medidas de diâmetro à altura do peito (DAP; a 1,30 m do nível do solo) foi realizada 
com uma fita métrica graduada em Pi (π = 3,1415 cm), que fornece a medida do diâmetro da árvore 
e não somente a circunferência. Os aspectos gerais dos tipos de fuste seguiram-se apenas como um 
caráter descritivo. 

Foi confeccionada uma lista de espécies com maior frequência aparente (representatividade visual) 
na UC sendo separada por fitofisionomia ou região do Parque, assim como o levantamento de áreas 
potenciais para preservação e monitoramento ambiental. Contudo, não foram utilizadas técnicas de 
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coleta de material botânico não licenciado ou autorizado e todo o registro das atividades e das 
espécies identificadas foi obtido por meio de fotografia digital com alta resolução e marcação com 
pontos de GPS.  

Os indivíduos foram identificados com base em guias de campo especializados, chaves para famílias e 
comparação com o acervo do Herbário Virtual Reflora, listagens e levantamentos florísticos para os 
remanescestes de restinga da costa fluminense. Os nomes científicos seguiram o Código 
Internacional de Nomenclatura Botânica, tomando como base para os nomes válidos as bases 
científicas do Catálogo de Espécies de Plantas Vasculares e Briófitas da Flora do Estado do Rio de 
Janeiro19, REFLORA20 Missouri Botanical Garden21 e do International Name Plant Index22. A lista e a 
definição de espécies exóticas foram baseadas na Resolução SMAC Nº 492 de 05 de julho de 2011 
que Regulamenta o Programa Municipal de Controle de Espécies Exóticas Invasoras Vegetais e na 
Resolução SMAC Nº 554 de 28 de março de 2014 que atualiza a lista da primeira resolução.  

As coordenadas geográficas dos principais pontos adquiridos durante a vistoria de campo foram 
tomadas com equipamento de sistema de posicionamento global (GPS) portátil Garmin® 72 e 
adquiridas em projeções métricas com o datum UTM e com o sistema de coordenadas geográficas 
WGS 84. 

Para descrição e avaliação a Unidade de Conservação foi dividida em três regiões (Figura 11.2). A 
primeira, denominada Área 1, está localizada nas porções sul e leste, junto à entrada do Parque e 
próximo às estruturas edificadas voltadas para a administração do Parque ou lazer público. A 
segunda área compreende a porção mais interna (porção noroeste) do Parque no entorno da lagoa, 
compreendendo uma área alagada, denominada Área 2. Por último, a Área 3, compreendendo o 
maior fragmento de restinga, porção centro-oeste, com estrato arbóreo e arbustivo como principal 
fitofisionomia, com algumas áreas internas alagadas e onde encontra-se localizada uma estufa para 
produção de mudas. 

                                                           
19

 http://florariojaneiro.jbrj.gov.br 
20

 http://reflora.jbrj.gov.br/ 
21

 http://www.tropicos.org/ 
22

 http://www.ipni.org/ 
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Figura 11.2 Localização das três áreas em que o PNM Bosque da Barra foi setorizado para melhor 
descrever a paisagem. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

11.1.2 CARACTERIZAÇÃO DA VEGETAÇÃO DO PNM BOSQUE DA BARRA 

Assim como diversas formações de restinga, o PNM Bosque da Barra abrigou algumas fitofisionomias 
com distintas arquiteturas e desenvolvimento estrutural, apresentando certo nível de perturbação 
(Figura 11.3). Estavam presentes na UC as fitofisionomias de restinga arbórea-arbustiva fechada e 
mata alagada. 
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Figura 11.3 Imagem com a localização do PNM Bosque da Barra e com os pontos vistoriados para 
caracterização estrutural das fisionomias. 

 
Fonte: Detzel Consulting 2013. 

As formações de mata arbóreo-arbustiva fechada correspondem à fitofisionomia que ocupa a maior 
área do Parque, com graus de desenvolvimento distintos. Estas formações foram encontradas nas 
Áreas 1 e 3, sendo que na Área 1 foi observado desenvolvimento estrutural menor do que o 
observado na Área 3. 

A Área 2 ocupa cerca de um terço da área total do Parque, sendo que este setor possui uma laguna 
inserida em seu interior (Figura 11.4), fazendo com que as faixas mais próximas desta laguna 
apresentam substrato encharcado, principalmente durante períodos chuvosos. Por este motivo a 
área ocupada por vegetação terrestre se restringe a uma estreita faixa no seu entorno. Assim, a 
fitofisionomia das matas alagadas de restinga ocupa área menor do que a fitofisionomia arbóreo-
arbustiva fechada. 
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Figura 11.4 Vista da Lagoa interna ao PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

No Quadro 11.1 está apresentada a lista de espécies que tiveram sua ocorrência verificada em 
campo com seu respectivo nome vulgar e seu status de conservação, de acordo com a lista de 
espécies ameaçadas da IUCN, do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Meio Ambiente e 
Conservação do Município do Rio de Janeiro. A identificação de planta exótica ou invasora de acordo 
com a lista e a definição de espécies exóticas foi baseada na Resolução SMAC nº 492, de 05 de julho 
de 2011, que regulamentou o Programa Municipal de Controle de Espécies Exóticas Invasoras 
Vegetais, e na Resolução SMAC nº 554, de 28 de março de 2014, que atualizou a lista da primeira 
Resolução. No Quadro 11.2 está apresentada uma lista de possíveis ocorrências para a vegetação de 
restinga na Baixada de Jacarepaguá, no bairro da Barra da Tijuca, cujos registros foram catalogados 
no banco de dados do SpeciesLink ® (http://splink.cria.org.br/). 

Quadro 11.1 Lista de espécies encontradas no PNM Bosque da Barra com seu respectivo status de 
conservação e indicação de espécies exóticas. 

FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM STATUS 

Acanthaceae Thunbergia alata Bojer ex Sims Bunda-de-negro Ex 

Alismataceae Echinodorus sp. Lírio-do-brejo   

Amaryllidaceae Hippeastrum cf glaucescens (Mart.) Herb. Lírio-do-mato   

Anacardiaceae Schinus terebinthifolius Raddi Aroeira-vermelha   

Apocynaceae Allamanda cathartica L. Alamanda   

Araceae Anthurium sp Antúrio   

  Epipremnum pinnatum (L.) Engl . Jiboia EX 

  Philodendron sp     

  Syngonium sp     

Araliaceae Hydrocotyle bonariensis Lam.     

  Schefflera actinophylla (Endl.) Harms   EX 
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM STATUS 

Arecaceae Allagoptera arenaria (Gomes) Kuntze Guriri   

  Bactris setosa Mart. Tucum NA 

  Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman Jerivá   

Asparagaceae Furcraea foetida (L.) Haw. Agave EX 

  Asparagos densiflorus Spreng Agulinha EX 

Bignoniaceae Tabebuia cassinoides (Lam.) DC Caixeta AE 
bd

 

  Sp. 1     

Bromeliaceae Aechmea nudicaulis (L.) Griseb. Bromélia   

  Billbergia sp. Bromélia EN*  

  Neoregelia cruenta (R. Graham) L.B. Sm. Bromélia AD 
a 

VU
 b

 

  Quesnelia quesneliana (Brongn.) L.B. Sm. Bromélia   

Cactaceae Pereskia grandifolia Haw.     

  Sp. 1     

Casuarinaceae Casuarina equisetifolia Pinheiro-da-praia EX 

Celastraceae Maytenus sp.     

Chrysobalanaceae Sp. 1     

Clusiaceae Clusia hilariana Schltdl.     

  Clusia lanceolata Cambess.     

Combretaceae Terminalia catappa L. Amendoreira EX 

Convolvulaceae Ipomoea cairica (L.) Sweet     

Costaceae Costus spiralis (Jacq.) Roscoe     

Cucurbitaceae Momordica charantia L. Melão-de-são-caetano   

Dioscoreaceae Dioscorea altissima Lam.     

  Dioscorea sp. 1     

Euphorbiaceae Ricinus comunis L. Mamona   

  Sp. 1     

Fabaceae 
Chloroleucon tenuiflorum (Benth.) Barneby & J.W. 
Grimes 

    

  Clitoria fairchildiana R.A.Howard   EX 

  Dalbergia sp.     

  Inga maritima Benth. Ingazeira VU 
bd 

AE 
c
 

  
Senna pendula (Humb. & Bonpl.ex Willd.)H.S. Irwin 
&Barneby 

    

  Zollernia sp.     

Heliconiaceae Heliconia sp.     

Lemnaceae Lemna sp.     

Malpighiaceae Byrsonima sp.     

Malvaceae Malvaviscus sp.     
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FAMÍLIA ESPÉCIE NOME COMUM STATUS 

  Talipariti pernambucense (Arruda) Bovini Algooeiro-da-praia   

  Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell   EX  

  Sp. 1     

  Sp. 2     

Melastomataceae Tibouchina sp. 1 Quaresmeira   

  Tibouchina sp. 2 Quaresmeira   

Moraceae Ficus clusiifolia Schott Figueira-vermelha ** 

  Fícus sp.     

Myrtaceae Eugenia uniflora L. Pitanga   

  Psidium guajava L. Goiabiera EX 

  Sygygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry   EX 

  Syzygium cumini (L.) Skeels   EX 

 Myrsinaceae Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze Capororoca   

Orchidaceae Epidendrum denticulatum Barb.Rodr. Orquídea   

  Oeceoclades maculata (Lindl.) Lindl. Orquídea EX 

Piperaceae Piper sp.     

Poaceae Bambusa spp. Bambu   

Poligonaceae Sp. 1     

Pteridaceae Achostichum aureum L. Samambaia-do-brejo   

Salviniaceae Salvinia sp.     

Sapindaceae Matayba cf intermedia Radlk. Camboatá * 

Strelitziaceae Sp. 1     

Typhaceae Typha domingensis Pers. Taboa   

Urticaceae Cecropia sp. Embaúba   

Verbenaceae Lantana camara L. Camará   

Xyridaceae Xyris laxifolia Mart.     

Legendas: AE – ameaçada de extinção; AD – ausência de dados; CR – criticamente ameaçada; EX – extinta; EXt 
– espécie exótica; NA – nativa; EN – Em perigo; VU – Vulnerável; IV – invasora; RA – rara; *Endêmica do Rio de 
Janeiro; ** Endêmica do Brasil. 
Fontes: (a) Instrução Normativa nº 6, de 23 de setembro de 2008 do Ministério do Meio Ambiente; (b) IPP 
(2005); (c) IUCN (2013); (d) MARTINELLI & MORAES (2013). 

Quadro 11.2 Lista de espécies com possíveis ocorrências na restinga do PNM Bosque da Barra. 

FAMÍLIA ESPÉCIE 

Amaranthaceae Alternanthera littoralis var. maritima (Mart.) Pedersen 

Amaryllidaceae Hippeastrum striatum (Lam.) Moore 

Apocynaceae Orthosia scoparia (Nutt.) Liede & Meve 

 
Oxypetalum banksii R.Br. ex Schult. 

 
Peplonia axillaris (Vell.) Fontella & Rapini. 
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FAMÍLIA ESPÉCIE 

Araceae Anthurium maricense Nadruz & Mayo. 

Arecaceae Bactris setosa Mart. 

Asteraceae Achyrocline flaccida (Weinm.) DC. 

 
Lepidaploa subsquarrosa (DC.) H.Rob. 

 
Trixis antimenorrhoea (Schrank) Kuntze 

 
Trixis antimenorrhoea (Schrank) Mart. ex Baker, nom (Schrank) Kuntze subsp. 
antimenorrhoea 

Bignoniaceae Lundia cordata (Vell.) DC. 

Boraginaceae Varronia curassavica Jacq. 

Bromeliaceae Tillandsia stricta Sol. 

 
Portea petropolitana (Wawra) Mez 

Cannabaceae Celtis pubescens (Kunth) Spreng 

Calyceraceae Acicarpha spathulata R. Br. 

Celastraceae Hippocratea volubilis L. 

 
Maytenus obtusifolia Mart. 

Chrysobalanaceae Couepia schottii Fritsch. 

Connaraceae Connarus nodosus Baker 

Convolvulaceae Ipomoea imperati (Vahl) Griseb.. 

Costaceae Costus arabicus L. 

Dioscoreaceae Dioscorea laxiflora Mart. ex Griseb. 

Ericaceae Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn. 

 
Gaylussacia brasiliensis var. nervosa Meisn 

 
Gaylussacia brasiliensis (Spreng.) Meisn. var. brasiliensis 

Eriocaulaceae Leiothrix hirsuta (Wikstr.) Ruhland. 

Erythroxylaceae Erythroxylum ovalifolium Peyr. 

 
Erythroxylum pulchrum A. St. Hil. 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia (Spreng.) Müll. Arg. 

 Astraea lobata (L.) Klotzsch 

 
Croton glandulosus L. 

 
Croton splendidus Mart. 

 Microstachys corniculata (Vahl) Griseb. 

 
Romanoa tamnoides (A.Juss.) Radcl.-Sm. var. tamnoides. 

Fabaceae Abarema brachystachya (DC.) Barneby & J.W. Grimes 

 
Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip. 

 
Chamaecrista ensiformis (Vell.) H.S.Irwin & Barneby var. ensiformis 

 
Chamaecrista flexuosa (L.) Greene 

 
Chamaecrista ramosa (Vogel) H.S. Irwin & Barneby 

 
Desmodium incanum DC. 

 
Inga marginata Willd. 

 
Ormosia arborea (Vell.) Harms. 

 
Stylosanthes gracilis Kunth. 

 
Senna appendiculata (Vogel) Wiersema 
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FAMÍLIA ESPÉCIE 

 
Stylosanthes guianensis (Aubl.) Sw. 

Gesneriaceae Nematanthus crassifolius (Schott) Wiehler 

Hydrocharitaceae Limnobium laevigatum (Humb. & Bonpl. ex Willd.) Heine. 

Humiriaceae Humiria balsamifera var. parvifolia (Juss.) Cuatr. 

Lauraceae Ocotea notata (Nees & Mart.) Mez. 

Malpighiaceae Byrsonima sericea DC. 

 
Heteropterys coleoptera A. Juss. 

 
Niedenzuella acutifolia (Cav.) W.R. Anderson 

 
Peixotoa hispidula A.Juss. 

 
Stigmaphyllon auriculatum (Cav.) A. Juss. 

 
Stigmaphyllon paralias A. Juss. 

Malvaceae Waltheria americana L. 

Marcgraviaceae Schwartzia brasiliensis (Choisy) Bedell ex Gir.-Cañas. 

Melastomataceae Marcetia taxifolia (A. St.-Hil.) DC. 

 
Tibouchina gaudichaudiana (DC.) Baill. 

Molluginaceae Mollugo verticillata L. 

Moraceae Brosimum guianense (Aubl.) Huber. 

 
Sorocea hilarii Gaudich. 

Myrtaceae Blepharocalyx salicifolius (Kunth) O. Berg. 

 
Eugenia bahiensis DC. 

 
Eugenia ovalifolia Cambess. 

 
Eugenia punicifolia (Kunth) DC. 

 
Myrcia guianensis (Aubl.) DC. 

 
Myrcia ovata Cambess. 

 
Myrcia palustris DC. 

 
Myrrhinium atropurpureum Schott. 

 
Neomitranthes obscura (DC.) N.Silveira 

Nyctaginaceae Guapira pernambucensis (Casar.) Lundell 

Ochnaceae Ouratea cuspidata (A. St. Hil.) Engl. 

Orchidaceae Habenaria parviflora Lindl. 

Passifloraceae Passiflora mucronata Lam. 

Phyllanthaceae Phyllanthus arenicola Casar. 

 
Rivina humilis L. 

Plantaginaceae Scoparia dulcis L.. 

Poaceae Eragrostis ciliaris (L.) R. Br. 

 
Melinis repens (Willd.) Zizka 

Polygonaceae Coccoloba arborescens (Vell.) R.A. Howard. 

Polypodiaceae Pleopeltis lepidopteris (Langsd. & Fisch.) de la Sota 

Primulaceae Cybianthus cuneifolius Mart 

 
Myrsine parvifolia A. DC. 

Rubiaceae Borreria capitata (Ruiz & Pav.) DC. 
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FAMÍLIA ESPÉCIE 

 
Declieuxia tenuiflora (Willd. ex Roem. & Schult.) Steyerm. & J. H. Kirkbr. 

 
Diodella apiculata (Willd. ex Roem. & Schult.) Delprete 

 
Diodella radula (Willd. & Hoffmanns. ex Roem. & Schult.) Delprete. 

 
Posoqueria palustris Mart. 

 
Spermacoce capitata Ruiz & Pav. 

Rutaceae Pilocarpus spicatus A. St.-Hil. 

 
Zanthoxylum monogynum A. St.-Hil. 

Sapindaceae Paullinia weinmanniifolia Mart. 

 
Serjania communis Cambess. 

 
Serjania dentata (Vell.) Radlk 

Sapotaceae Manilkara subsericea (Mart.) Dubard. 

 
Pouteria grandiflora (A.DC.) Baehni. 

Simaroubaceae Simaba insignis A. St.-Hil. & Tul. 

Smilacaceae Smilax rufescens Griseb. 

Solanaceae Solanum caavurana Vell. 

Sphagnaceae Sphagnum cuspidatum Ehrh. ex Hoffm. 

Urticaceae Cecropia glaziovii Snethl. 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

No PNM Bosque da Barra foram encontradas diversas manchas ou presença de indivíduos de 
espécies exóticas e invasoras. Porém, estes estavam representados por um pequeno número de 
espécies distribuídas em algumas áreas. Embora sejam dominantes em alguns pontos, na análise de 
paisagem da UC, estas espécies exóticas não são as que apresentam maior densidade e frequência.  

As espécies exóticas concentravam-se principalmente nas margens de quase todos os fragmentos de 
vegetação existentes, porém com uma maior frequência e abundância nos limites da UC com as 
áreas externas (Figura 11.5), nas bordas dos fragmentos em estágio intermediário de regeneração e 
naqueles localizados na porção norte do Parque. No entanto, estas espécies estavam restritas a 
indivíduos herbáceos, como a agulinha Asparagos densiflorus Spreng e a jiboia Epipremnum 
pinnatum (L.) Engle. Alguns indivíduos arbóreos de goiaba Psidium guajava, de jambo Syzigium 
malaccense,de jamelão Syzygium cumini, de xeflera Schefflera actinophylla, de casuarina Casuarina 
esquisetifolia e de amendoeira Terminalia catapa, são as principais espécies exóticas que compõem 
o estrato arbóreo. Porém, não foi observada uma grande população de indivíduos e sim alguns 
poucos, localizados de forma esparsa no interior e bordas dos fragmentos. No entorno do Parque, 
indivíduos de melão-de-são-caetano Momordica charantia e de bunda-de-negro Thumbergia alata 
foram abundantes, além de outros indivíduos de Acanthaceae, Apocynaceae, Asteraceae, 
Orchidaceae e Poaceae.  
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Figura 11.5 Localização da principal área onde é encontrada a maior abundância de espécies exóticas no 
PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Na Área 1, em função do maior fluxo de visitantes e do recorte promovido em função das trilhas de 
visitação, os remanescentes de restinga encontravam-se sob forte pressão antrópica. Os indivíduos 
arbóreos possuíam fuste baixo, com média menor que 5 m e altura total média de 8 m. Praticamente 
sem a existência de indivíduos emergentes, esse ponto apresentou um dossel mais fechado com 
pouca penetração de luz. O estrato arbustivo presente e dominante nesta área possuiu altura total 
média de 5 m. Os indivíduos são bastante ramificados, aspecto característico deste tipo de 
fitofisionomia. 

Na Área 2, mata alagada, apresentou de modo geral alturas mais baixas, que não ultrapassavam os 
5 m, com indivíduos ramificados e com diâmetros pequenos. A diversidade neste tipo de ambiente, 
em geral, foi menor do que a encontrada nos ambientes de terra firme, principalmente pela 
necessidade de adaptações às condições edáficas. O domínio neste tipo de ambiente, dentro do 
PNM Bosque da Barra, é das espécies de samambaia-do-brejo Acrostichium aureum e por taboa 
Typha domingensis, além de moitas do tucum-do-brejo Bactris setosa. Ainda, algumas plantas 
aquáticas foram observadas, como o aguapé Eichornia crassipes, a salvinia Salvinia sp., a lentilha-
d’água Lemna sp., Hydrocotyle sp., H. bonariensis e Nymphaea cf odorata. 

A Área 3 abriga, conforme descrito anteriormente, o maior fragmento de restinga dentro do PNM 
Bosque da Barra. Com isso, esta área caracteriza-se por apresentar a maior diversidade florística e 
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pelo desenvolvimento estrutural médio maior do que o observado nas demais áreas. A altura média 
dessas florestas foi de 10 m e o DAP médio de 13,2 cm. Porém, o DAP médio de algumas áreas no 
interior da floresta chegou a 17,8 cm e a altura media a 14 m. Essas características demonstram o 
quanto às florestas de restinga arbóreo-arbustivo fechada podem alcançar na região. Porém, nesta 
área pode ser observado um mosaico formado pela presença de clareiras e, em áreas mais baixas, 
matas alagadas onde indivíduos de samambaia-do-brejo A. aureum foram encontrados. Moitas de 
bambu Bambusa spp. também foram encontradas no interior da floresta. 

Na Figura 11.6 está apresentada uma classificação das principais formações vegetais encontradas nas 
três áreas descritas acima. Conforme descrito anteriormente as formações de restinga arbóreo-
arbustiva foram as formações que ocupam a maior área.  

A maior fitofisionomia da paisagem foi aquela representada pelas áreas totalmente alagadas 
dominadas por taboa T. domingensis, cujas populações variaram de tamanho em curtos espaços de 
tempo conforme pode ser constatado na comparação da Figura 11.6 com a Figura 11.8, dos anos de 
2009 e 2006, respectivamente. Pode ser observada a diferença na redução da área ocupada por esta 
espécie entre os anos mencionados. No entorno dessa vegetação, nas margens do lago, outras 
espécies de mata paludosa também foram encontradas, como alguns indivíduos da samambaia-do-
brejo A. aureum, de tucum-do-brejo B. setosa e na lâmina d’água, a lentilha-d’água Lemna sp.  
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Figura 11.6 Localização das diferentes formações vegetais do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Figura 11.7 Vista da área alagada dominada por taboa Typha domingensis do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 11.8 Localização área alagada dominada por taboa Typha domingensis do PNM Bosque da Barra. 

 
Legenda: vermelho - área alagada dominada por taboa Typha domingensis. 
Fonte: Adaptado de Google Earth, 2006. 

Ainda se tratando de áreas totalmente alagadas, uma pequena parte desta lagoa (localizada na 
porção norte/nordeste) foi ocupada predominantemente por indivíduos de samambaia-do-brejo 
A. aureum. Entretanto, há também o registro de taboa T. domingensis e tucum-do-brejo B. setosa 
para as outras regiões no entorno da lagoa. Ainda nessa porção foram registradas moitas de bambu 
Bambusa spp. 

N 
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Sob a influência dos corpos hídricos, registrou-se uma formação vegetal de restinga arbórea 
periodicamente alagada localizada entre a lagoa e as formações de terra firme, com altura média que 
não ultrapassava os 7 m. Nesta formação, o tucum-do-brejo B. setosa formava moitas densas que 
foram abundantes, além de indivíduos de jerivá S. romanzoffiana. Por conta da proximidade com o 
corpo hídrico e do solo encharcado foram observados alguns indivíduos, em pontos isolados, de 
samambaia-do-brejo A. aureum e da leguminosa Dallbergia sp. Nestes ambientes também é comum 
a presença de clareiras, que levam à formação de um mosaico de diferentes estágios sucessionais. 

As formações de restinga arbustivo-arbórea fechada foram subdivididas em função do estágio 
sucessional em que se encontram. As formações em estágio intermediário são encontradas em 
pequenas áreas separadas pelos caminhos por onde visitantes circulam pelo Parque, na Área 1. Estas 
áreas por serem recortadas fazem com que o efeito de borda seja ampliado até o seu interior. Assim, 
a altura média dos indivíduos nesta formação foi de 8 m, com alguns poucos indivíduos chegando aos 
10 m, enquanto os fustes apresentam-se ramificados e em geral não ultrapassam 2 m de altura. O 
DAP apresenta em média 5 cm e a diversidade florística foi mais restrita do que nos fragmentos em 
estágio sucessional avançado, sendo as famílias Fabaceae, com os gêneros Dalbergia e Inga, e 
Myrtaceae, com Eugenia, as mais abundantes. A presença de indivíduos epífitos esta reduzida, assim 
como o estrato herbáceo e o acúmulo de serapilheira no substrato. 

A formação arbóreo-arbustiva secundária em estágio sucessional avançado foi a que apresentou a 
maior riqueza taxonômica, estando presentes os estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo, e sendo 
observado um grande número de lianas. Esta formação foi representada pela maior parte do grande 
fragmento encontrado na Área 3, e também foi a formação vegetal com maior área contínua dentro 
do Parque. A altura média foi de 12 m e o DAP de 15 cm, porém alguns indivíduos chegaram a mais 
de 16 m de altura. No estrato herbáceo, moitas de Bromeliaceae ocorrem com frequência, mas 
outras famílias como Amaryllidaceae, Araceae, Arecaceae, Iridaceae e Orchidaceae formam este 
estrato. Entre as lianas estavam presentes as Nyctaginaceae e Bignoniaceae como as mais 
representativas e no estrato arbustivo-arbóreo, os indivíduos de Myrtaceae, Nyctaginaceae, 
Bignoniaceae, Melastomataceae, Malvaceae e Polygonaceae apresentam-se como os mais 
abundantes. Alguns indivíduos do jerivá S. romanzoffiana e moitas do tucum-do-brejo B. setosa, 
foram encontrados dentro desta formação, principalmente em pequenas depressões no terreno. 

11.1.3 FATORES DE PRESSÃO SOBRE A VEGETAÇÃO DO PNM BOSQUE DA BARRA 

De maneira geral o PNM Bosque da Barra encontra-se cercado por edificações e sofre constante 
pressão antrópica em função da sua localização em uma das áreas urbanas que mais cresce e sofre 
expansão nos limites da região metropolitana do município do Rio de Janeiro. Em função disto, o 
Parque já esteve ameaçado por diversas ações antrópicas, como relatado por BRAGA (2001), ocasião 
em que teriam sido suprimidos mais de 700 indivíduos arbóreos para implantação da rede de 
tratamento de esgoto da zona oeste do Rio de Janeiro. Atualmente, a elevação de novas edificações 
no entorno do Parque destinadas ao loteamento, surgem como uma nova fonte de impacto, 
alterando padrões de circulação de ar e incidência de luz, e tendo consequências sobre as 
populações vegetais mais próximas a tais áreas. Na Figura 11.9 estão apresentadas as principais 
áreas de pressão sobre a vegetação. 
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Figura 11.9 Localização dos principais pontos de pressão sobre a vegetação do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Alguns dos pontos de pressão sobre a vegetação do PNM Bosque da Barra advêm da própria 
arquitetura da UC, isto é, a abertura de caminhos para os visitantes (trilhas e passeios), faz com que 
ocorra fragmentação da vegetação, dificultando o processo de regeneração natural. Além disso, em 
praticamente todas as bordas destes fragmentos foi observada a presença de resíduos (lixo), 
mostrando que este tipo de arquitetura, com trechos recortados, facilita o acesso de visitantes ao 
interior destes fragmentos e, consequentemente, aumenta a pressão sobre os mesmos. 

11.1.4 ESPÉCIES VEGETAIS EXÓTICAS E INVASORAS 

Espécies invasoras tem sido um problema para a conservação de diversos sistemas e áreas 
protegidas (D’ANTONIO & MEYERSON, 2002) e costumam possuir características que em geral, 
colocam em risco as populações das espécies nativas locais (SAKAI et al., 2001). Consideram-se 
espécies exóticas invasoras aquelas que após introdução em áreas que não ocorrem naturalmente se 
fixam e continuam a aumentar seus domínios e a área ocupada, fazendo com que populações de 
espécies nativas sejam reduzidas, podendo alterar o ecossistema invadido (COSTA & DURIGAN, 
2010).  

As espécies exóticas e invasoras comumente oferecem risco potencial de contaminação biológica, 
uma vez que suas taxas de reprodução e crescimento (ocupação de espaço/área), em muitos casos, 
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sobressaem em relação as populações nativas. Levando-se em consideração o potencial de 
contaminação biológica, a intensidade de reprodução seguida da tomada de áreas/espaços em 
detrimento das populações de vegetação nativa, ou ainda, pela possibilidade de estabelecer 
alteração de dominância e estrutura fitofisionômica de áreas florestais, as espécies exóticas e 
invasoras merecem especial atenção a fim de evitar estes impactos. A Figura 11.10 apresenta de 
forma sucinta as fases do ciclo de uma espécie exótica e das etapas de intervenção para evitar os 
seus respectivos impactos no final da cadeia. 

Figura 11.10 Fases do ciclo de ocupação de espécies exótica invasoras e intervenções para evitar seus 
impactos. 

 
Fonte: Adaptado de Sakai et al. (2001). 

Alguns indivíduos encontrados no PNM Bosque da Barra, como por exemplo o Jamelão Syzygium 
cumini (L.) Skeels e o jambo Sygygium malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry, embora sejam espécies 
exóticas naturalizadas e que oferecem grandes atrativos para os visitantes da UC em função da sua 
beleza cênica e sombreamento para áreas de recreação, visitação ou circulação, apresentam grande 
risco para a diversidade local por disputar disputar espaços e competir com espécies nativas. O 
manejo de tais espécies pode ser ponto gerador de conflito pela não prestação de tais serviços por 
estes indivíduos aos frequentadores, podendo acarretar i 

 o jambo Sygygium malaccense e o sombreiro C. fairchildiana façam parte da lista de espécies 
exóticas que constam no Anexo único da Resolução SMAC n nclusive na diminuição da visitação.  
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Embora º 492/2011, são espécies que ao serem removidas poderão causar conflitos entre a gestão 
do Parque e os visitantes. 

Algumas espécies, como a xefleras Schefflera actinophylla apresentam um grande número de 
indivíduos no interior dos fragmentos de restinga em função da sua fácil dispersão através de seus 
frutos. Esta espécie apresenta um grande poder de competição com espécies que compõem a flora 
da restinga local, representando uma forte ameaça à diversidade da UC.Outra espécie que também 
apresenta ameça significativa é a agulinha Asparagos densiflorus. Em algumas áreas da restinga, o 
estrato herbáceo não apresenta domínio por esta espécie, porém em outras UC da região, como por 
exemplo no PNM Chico Mendes, esta espécie domina o estrato herbáceo demonstrando seu 
potencial de agressividade e competição. A simples retirada da parte área deste vegetal não elimina 
por completo a presença e ameça que causa, pro apresentam tubérculos, assim, o cuidado na 
manipulação deve ser total, pois a não retirada completa de todas as partes do vegetal, aérea e 
subterrânea possibilita a rebrota desta espécie no local. Em outras áreas dentro do Parque a jiboia 
Epipremnum pinnatum domina o estrato herbáceo. 

Historicamente a maioria dos indivíduos arbóreos de espécies exóticas foram introduzidos através de 
programas de paisagismo como: o Jamelão Syzygium cumini (Figura 11.11), o jambo Syzygium 
jambos e a goiabeira Pisidium guajva. Estes estão localizados nas margens dos fragmentos 
promovendo vastas áreas sombreadas à visitação, além de agregar valor cênico à UC, embora o 
jamelão Syzygium cumini represente ameaça a diversidade da vegetação do PNM Bosque da Barra. 
Nos locais onde esta espécie ocorre não se verifica a presença de indivíduos nos estratos herbáceo e 
arbustivo, reduzindo assim as áreas disponíveis para colonização por espécies nativas. 

Figura 11.11 Representação de um indivíduo da espécie exótica Jamelão Syzygium cumini no PNM Bosque 
da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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11.1.5 DISCUSSÃO 

Segundo Rizzini (1997) a palavra “restinga” é empregada de três maneiras: (i) na designação das 
formações vegetais de cobertura das areias de origem holocênica; (ii) para descrever a paisagem 
formada pelo conjunto vegetação de cordões arenosos litorâneos; e, (iii) para designar a vegetação 
lenhosa de elevada densidade que ocorre na parte mais interna das praias. As restingas podem ser 
definidas como uma formação vegetal litorânea que vive nos terrenos arenosos em que há influência 
marinha, estando em constante sucessão devido ao seu caráter de comunidade pioneira em 
decorrência da frequente deposição de areias marinhas, variando em função da intensidade da ação 
das marés (VELOSO et al., 1991; ROMARIZ, 1996; RIZZINI, 1997).  

Romariz (1996) aponta que na costa brasileira os tipos de vegetação de solo arenoso são 
predominantes e ressalta que as formações vegetais litorâneas, como as restingas, estão fortemente 
influenciadas pelas condições de solo, da ação marinha e dos ventos. Veloso et al. (1991) descrevem 
sobre os sistemas vegetais presentes no território brasileiro e apontam que as restingas (vegetação 
com influência marinha direta) estão distribuídas ao longo de áreas arenosas do litoral, diferenciando 
ao longo de um gradiente (mais próximo até mais distante do mar). Desta forma, para estes autores 
a comunidade de restingas tem como principais representantes os gêneros Ipomea, Canavalia e 
Hidrocotyle na zona mais próxima ao mar (afetas pelas marés equinociais), contribuindo também 
para a fixação de dunas; já em região das dunas propriamente ditas entre os principais representares 
estariam os gêneros Schinus, Lithrae, Myrcia, Allagoptera e Eugenia; e, por fim, na zona mais distante 
do mar, o principal representante das comunidades é o gênero Clusia, estando associado a gêneros 
das famílias Cactaceae e Bromeliaceae.  

É sabido que a disponibilidade de água nos sistemas é um fator determinante para a distribuição das 
comunidades vegetais (OLIVER &LARSON, 1990; RIZZINI, 1997; LARCHER, 2000). Desta forma, a 
frequência e intensidade de alagamento em determinada área (por meio de chuva ou por 
decorrência da elevação de rios ou outro corpo hídrico) variam desde um terreno alagado 
temporariamente até uma área pantanosa. Em florestas de restinga, os gêneros Euterpe e Mauritia 
estariam associados a solos com alagamentos periódicos (MANTOVANI, 1992; GUEDES et al, 2006), 
enquanto Typha, Cyperus e Juncus às áreas pantanosas (VELOSO et al., 1991).  

O processo de fragmentação de remanescentes florestais tem por consequência uma série de 
impactos sobre a comunidade vegetal, tais como: redução da diversidade, diminuição do tamanho 
populacional, perda de hábitats, alteração estrutural e fitofisionômica, entre outros. A fragmentação 
é uma das principais fontes de impacto e pressão sobre as populações em diversos sistemas, fato 
que também pode ser observado no PNM Bosque da Barra. Uma das consequências deste processo 
de fragmentação foi o registro de resíduos ao longo das margens das trilhas e passeios, o que não foi 
verificado na porção mais interna, mostrando que não há circulação de visitantes nos fragmentos. 
Também não foi encontrado nenhum sinal de perturbação por corte ou retirada de indivíduos, tanto 
nas margens como no interior dos fragmentos. Algumas espécies como a embaúba Cecropia sp. 
apresentaram poucos indivíduos no PNM Bosque da Barra, assim como indivíduos de Pereskia sp. 

A perda de diversos outros remanescentes de restinga na Baixada de Jacarepaguá fez com que 
populações de diversas espécies vegetais apresentassem uma diminuição no seu tamanho. 
Consequentemente, a perda da diversidade genética pode aumentar os riscos para a manutenção da 
população. 

A degradação dos ambientes florestais pelo desmatamento (supressão de vegetação) ocasiona a 
perda de hábitat pela fragmentação e isolamento das áreas remanescentes, que têm como 
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consequência a perda de espécies da flora e da fauna. A subdivisão de grandes extensões de floresta 
contínua em fragmentos cria bordas de mata expostas à condições climáticas distintas daquelas 
encontradas no interior dos remanescentes, o que implica em diversos prejuízos à fauna e à flora, 
entre eles: redução da área, isolamento de populações, e invasão de espécies exóticas adaptadas às 
áreas alteradas ou degradadas. 

A diminuição dos impactos supracitados pode ser realizada através da reintegração de alguns 
fragmentos de restinga no interior do Parque por meio do fechamento de certos caminhos de 
passeio. Desta forma, naturalmente, a vegetação de restinga inicia a colonização da nova área e pode 
restabelecer sua população nestes pontos. Aliado a isso, a aceleração do processo pode ser realizada 
através do plantio de mudas de espécies nativas respeitando o processo de sucessão do ambiente. 
Zamith & Scarano (2004) propuseram uma série de métodos para coleta e cultivo de matrizes que 
podem ajudar o restabelecimento do sistema. 

No PNM Bosque da Barra, além das trilhas já existentes para passeio dos visitantes, existem alguns 
trechos em fragmentos que são utilizados como atalhos. Na Figura 11.12 estão apresentados os 
principais pontos que devem ser interditados, dificultando o acesso de visitantes, a fim de reduzir os 
impactos e aumentar as áreas ocupadas pela vegetação. 

Os recortes gerados pelas trilhas do Parque, concentrados na Área 1, fazem com que o efeito de 
borda seja mais pronunciado e a pequena área de vegetação criada entre estes proporciona a 
circulação dos visitantes pelo interior de tais fragmentos. Como resultado, os fragmentos que 
deveriam permanecer preservados tendem a sofrer impactos contínuos, tanto sobre a flora, quanto 
a fauna associada. A interdição destes locais propicia o aumento da cobertura vegetal, como dito 
anteriormente, resultando na demarcação de dois grandes remanescentes vegetais dentro do 
Parque. Nestas duas áreas é imperativo um aumento da fiscalização em prol da interdição para que 
haja a possibilidade de restauração vegetal. Assim propõe-se a criação de uma grande zona de 
preservação, com total interdição para os frequentadores nos remanescentes. A criação e 
implantação de um programa de reflorestamento das áreas interditadas pode acelerar o processo de 
recuperação e integração dos fragmentos; porém deve-se atentar a algumas normas técnicas para a 
implantação do programa, como por exemplo, a seleção de espécies objetivando a maior diversidade 
possível. Deverão ser selecionadas espécies com ocorrência na região de mesmas formações 
fitogeográficas (formações pioneiras de influência marinha), de diferentes estágios sucessionais. 
Além disso, deve-se observar à tolerância a inundações, sendo aqui considerados três tipos de 
condições: permanentemente alagadas; temporariamente alagadas e áreas bem drenadas. 
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Figura 11.12 Localização de áreas de transição que devem sofrer intervenções para reduzir fragmentação 
de vegetação do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

As taxas de precipitação na cidade do Rio de Janeiro podem alcançar cerca de 2200 mm por ano e as 
regiões localizadas nas vertentes sul dos dois grandes maciços florestais existentes na região (Maciço 
da Floresta da Tijuca e Pedra Branca) possuem maiores taxas do que aquela localizada nas vertentes 
norte dos maciços (DERECZYNSKI et al., 2009). Assim, as formações de restinga da Baixada de 
Jacarepaguá não sofrem ação direta e periódica de eventos com fogo, diferente de outros sistemas, 
como, por exemplo, as savanas. O PNM Bosque da Barra está localizado em uma região cujas taxas 
de precipitação e proximidade com o mar fazem com que haja uma elevada concentração de 
umidade relativa. Estes fatores propiciam uma paisagem com características que, embora de 
aparência xeromórfica, apresentam baixa incidência de incidentes com fogo. Desta forma, a 
recorrência de tais eventos pontuais está relacionada à ação antrópica, em geral associada à 
especulação imobiliária para retirada da vegetação em terrenos alvos de construções civis, ou por 
descarte inadequado de resíduos capazes de dar ignição ao fogo. 

A tendência de diminuição do dossel e das médias de DAP em direção à área alagada pode ser 
explicada pelo rigor das condições edáficas, que levam ao menor desenvolvimento dos indivíduos. 
Nos pontos com pouca penetração de luz (maior cobertura do dossel) (Figura 11.13) há poucas 
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espécies herbáceas, estando estas concentradas em áreas de clareiras ou próximas às áreas 
alagadas. 

Figura 11.13 Vista de ponto com abertura do dossel e presença espécies herbáceas e arbustivas. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Ainda com relação a composição florística dos fragmentos de vegetação, podemos apontar diversas 
espécies que possuem relação direta com a fauna. Nas áreas alagadas, a vegetação de taboa 
T. domingensis e de samambaia-do-brejo A. aureum são locais propícios para herpetofauna aquática, 
como por exemplo, os jacarés-de-papo-amarelo Caiman latirostris, além de serem úteis para outros 
elementos da fauna como diversos pássaros. Rocha et al. (2008) ao realizar um levantamento da 
fauna de sapos nas restingas nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, mostrou que uma parte 
desta fauna possui relação com os tanques das bromélias, onde estas servem de abrigo para diversas 
espécies, incluindo parte do ciclo reprodutivo. Assim, os tanques formados pelas rosetas das 
bromélias Neoregelia cruenta, Quesnelia quesneliana representam potenciais abrigos para a 
anurofauna residente no Parque. 

Pedroso Junior (2003) apresentou uma lista de espécies da avifauna que ocupam diversos micro-
hábitats dentro da restinga. Durante o levantamento de campo, do presente estudo, pôde ser 
observado algumas das espécies relatadas pelo autor em formações vegetais arbóreas similares a 
indicada naquele estudo. Na Figura 11.14 e na Figura 11.15 estão apresentadas duas espécies de 
pássaros avistadas e registradas durante o levantamento de campo nestas formações florestais. 
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Figura 11.14 Indivíduo de Ramphocelus bresilius no interior do fragmento de restinga arbóreo-arbustiva 
em estágio sucessional avançado no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 11.15 Indivíduo de Pitangus sulphuratus, o bem-te-vi, no interior do fragmento de restinga arbórea-
arbustiva em estágio sucessional avançado. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Conforme descrito, o PNM Bosque da Barra, embora com tamanho reduzido, ainda abriga 
remanescentes do que foram as restingas arbóreo-arbustivas da Baixada de Jacarepaguá. Levando-se 
em consideração a forte pressão que estes sistemas sofrem em função da crescente especulação 
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imobiliária na região, estes remanescentes localizados no interior do Parque podem ser considerados 
estratégicos para a manutenção deste ambiente.  

Ainda que, de forma reduzida em termos de área, a composição florística apresentou similaridades 
com outros remanescentes florestais de restinga arbóreo-arbustiva do litoral carioca. Para uma 
formação de restinga arbustiva fechada, DIAS (2005) listou as 10 famílias mais importantes (com 
maior IVI): Myrtaceae, Nyctaginaceae, Malvaceae, Malpighiaceae, Celastraceae, Apocynaceae, 
Euphorbiaceae, Leguminosae, Myrsinaceae e Sapindaceae. Dentro das famílias listadas pelo autor, 
Myrtaceae, Fabaceae, Apocynaceae, Malpighiaceae e Euphorbiaceae foram famílias que 
apresentaram abundância nos fragmentos de vegetação do PNM Bosque da Barra. Além destas, 
outras famílias, como Arecaceae, Clusiaceae e Rubiaceae encontradas dentro destes fragmentos, 
também foram listadas pelo autor. Este fato pode indicar certo grau de preservação da composição 
florística destes remanescentes. 

A delimitação de áreas internas do PNM Bosque da Barra com diferentes níveis de uso pelos 
visitantes pode conferir maior capacidade de sustentação da diversidade biológica nele inserida. 
Assim, a total preservação das formações vegetais inseridas dentro da Área 1 é uma das principais 
ações a serem tomadas para a promoção da manutenção destas dentro dos limites da UC. A 
interdição de algumas trilhas e restauração de partes dos fragmentos utilizados como atalhos pelos 
visitantes também é outra ação que devolverá ao Parque maior capacidade de sustentação da 
diversidade biológica, desta forma, fica assegurada a integridade de pelo menos parte da diversidade 
florística. 

No entanto, o mero zoneamento seguido de suas condições de uso não é suficiente, se juntamente 
com este não for implementado um sistema de monitoramento e fiscalização do uso, bem como a 
elaboração de programa de educação ambiental integrado e multidisciplinar. 

11.2 FAUNA TERRESTRE E DULCÍCOLA 

11.2.1 MASTOFAUNA TERRESTRE 

O Brasil ocupa um lugar de destaque em números de espécies no mundo, contribuindo com 
aproximadamente 14 % da biota mundialmente conhecida (Costa et al., 2005). Nesse panorama os 
mamíferos somam um total de 688 espécies com ocorrência confirmada no território brasileiro (REIS 
et al., 2011). 

A Mata Atlântica abriga, sabidamente, 261 espécies de mamíferos dos quais 73 são endêmicos 
(Myers et al., 2000). Esse bioma distribui-se predominantemente ao longo da costa do Brasil, sendo 
coincidentemente a região com maior pressão antrópica histórica, decorrente da colonização desde 
o “descobrimento” do país. O estado do Rio de Janeiro está quase inteiramente inserido nos 
domínios da Mata Atlântica (MITTERMEIER et al., 1998) e atualmente conta com uma população 
superior a 15 milhões de habitantes, e uma densidade populacional por volta de 366,01 habitantes 
por km² (BRASIL, 2010). O Estado foi palco de intensa atividade agropecuária, principalmente 
plantios de café, cana de açúcar e pastagens, atividades que ainda compõe o cenário atual da 
paisagem fluminense e que culminaram na redução da cobertura vegetal do estado a pouco menos 
de 17 % do original (ARAUJO et al., 2008, apud ROCHA et al., 2003). Não obstante, ainda são 
encontrados maciços relictuais de vegetação principalmente em áreas de maior desnível no estado 
do Rio de Janeiro, como as regiões serranas. 
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11.2.1.1 Método 

O estudo da mastofauna baseou-se na busca de informações de base, ou seja, daqueles dados 
disponíveis na literatura especializada alusiva aos mamíferos terrestres do Rio de Janeiro. O 
diagnóstico incluiu informações sobre a ocorrência, real ou potencial, das espécies no município do 
Rio de Janeiro e, quando necessário, incluindo recortes geográficos de maior amplitude que 
permitissem o aproveitamento de informações desde que coerentes com os padrões de vegetação e 
distribuição das espécies com aqueles contemplados pela Unidade de Conservação (PNMBB). 

Nesses parâmetros e critérios estruturou-se uma lista de ocorrência de espécies, considerando 
pesquisa nas seguintes fontes: (1) Reis et al. (2011); (2) Bolzan & Lourenço (2010); (3) Luz et al. 
(2011); (4) Bonvicino et al. (2008); (5) Tavares et al. (2011); (6) Vaz (2005); (7) Dias et al. (2003); (8) 
Oliveira et al. (2010); (9) Freitas et al. (2006); (10) Duarte (2008); (11) Almeida et al. (2007) e (12) 
Dias et al. (2002). Adicionando-se ainda a ocorrência regional de Fonseca et al., (1996), Rocha et al., 
(2004); Machado et al., (2008); Boffy, (2008); Costa, (2009); Freitas Filho & Boffy, (2008). 

A avaliação do status de conservação dos grupos fundamentou-se no âmbito Municipal, com base no 
Decreto Municipal da Cidade do Rio de Janeiro nº 19.149/2000 e na compilação de Vera Y Conde et 
al. (2000) (Espécies Ameaçadas de Extinção no Município do Rio de Janeiro); no âmbito Estadual pela 
obra de Bergallo et al., (2000) (A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro); e no 
âmbito Nacional pelo MMA (2003) (Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de 
Extinção). Também foram consideradas avaliações no âmbito internacional, conforme menções na 
base de dados em IUCN (2013) (International Union for Conservation of Nature) e os Anexos I e II da 
CITES (2011 – Apêndices I e II) (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora).  

Ainda, para o estudo da mastofauna, foram realizados levantamentos primários nos dias 23, 24 e 25 
de setembro de 2013, no PNM Bosque da Barra. Para tanto foi aplicada uma combinação de 
métodos quantitativos e qualitativos considerando hábitos comportais e preferências de hábitat em 
razão da grande variedade de tamanho corpóreo dos representantes desta classe (Mamalia) para se 
obter o registro das diferente espécies ocorrentes na área alvo do estudo. 

Dentre os métodos aplicados destaca-se a utilização de busca ativa – para registro e identificação de 
espécies de médio e grande porte por avistamento durante o percurso de trilhas em período diurno 
e noturno (Figura @@ A); busca por rastros e vestígios – para registro de pegadas, fezes (Figura 
11.16 - A), tocas e carcaças de representantes mamíferos na área alvo do estudo. Para melhor 
identificação de espécies através de vestígios por pegadas, foi realizado o processo da moldagem 
com utilização de gesso (Figura 11.16 - B). 
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Figura 11.16 Levantamentos primários da mastofauna no PNM Bosque da Barra (busca ativa por 
vestígios). 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

11.2.1.2 Composição e riqueza 

O estado do Rio de Janeiro possui 185 espécies de mamíferos catalogadas (ROCHA et al., 2004). Na 
macrorregião do estudo incluem-se 135 espécies, das quais 47 são consideradas de ocorrência 
hipotética na área do PNM de Bosque da Barra, onde quatro espécies exóticas (Quadro 11.3). É 
interessante ressaltar que do total de espécies mencionadas mais de 21 % são alusivas da ordem 
Chiroptera. 

O conhecimento sobre a mastofauna presente na área do PNM Bosque da Barra é incipiente, 
inexistindo estudos específicos de levantamento e monitoramento em seu interior. Há, no entanto, 
dados gerados em monografias e informações pontuais essencialmente preliminares publicadas sob 
a forma de resumos de congresso para fauna exótica, fauna sinantrópica e cinegética, a exemplo de 
estudos do sagui-de-tufo-branco invasor Callithrix spp. e o estado de desenvolvimento sanitário das 
capivaras Hydrochoerus hydrochaeris (Pinto et al., 2009; Raro-Oliveira et al., 2009; Detogne, 2012;), 
espécie registrada na UC conforme mostra a Figura 11.17. O estado do Rio de Janeiro conta com uma 
listagem de espécies contendo registros importantes na região (Rocha et al., 2004). 
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Figura 11.17 Exemplar de capivara Hydrochoerus hydrochaeris registrado no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Cabe mencionar a introdução do coelho silvestre tapiti Sylvilagus brasiliensis, onde um pequeno 
macho, após receber tratamento veterinário, foi liberado para soltura no PNM Bosque da Barra 
(http://br.dir.groups.yahoo.com/group/amigos_do_colegio_militar/message/14981).  

Único representante da ordem Lagomorpha da região neotropical, o tapiti apresenta porte pequeno, 
mede entre 25 e 42 cm, possui coloração acinzentada e se alimenta basicamente de talos, brotos e 
cascas de vegetais. Habita principalmente as florestas, pântanos, savanas e restingas, sendo sua 
presença mais evidente em clareiras florestais e campos naturais. Sua distribuição vai desde o 
México, América Central e do Sul, com limite sul de distribuição ao norte da Argentina. No Brasil, de 
acordo com a IUCN, o tapiti ocorre de Pernambuco ao Rio Grande do Sul e na região Centro-Oeste, 
com algumas populações na região Norte. Não consta na lista de animais ameaçados de extinção da 
IUCN, mas a perda de hábitat em consequência do desmatamento e da ocupação humana é a 
principal ameaça à sua sobrevivência. Até o momento, não foram verificados relatos da ocorrência 
desta espécie de mamífero no PNM Bosque da Barra ou em áreas adjacentes, ou sobre a sua 
distribuição nos ambientes de restinga do município do Rio de Janeiro, sendo necessários 
levantamentos e estudos sobre a espécie na UC. 

Quadro 11.3 Lista de espécies de mamíferos de acordo com a presença confirmada ou de ocorrência 
suposta para a região do PNM Bosque da Barra e seus status de interesse conservacionista.  

TÁXON VERNÁCULO 
 STATUS DE CONSERVAÇÃO 

PO FONTE 
MRJ ERJ BR IUCN CITES 

ORDEM DIDELPHIMORPHIA .  . . .     . 

FAMÍLIA DIDELPHIDAE .  . . .     . 

Caluromys philander Cuíca-lanosa          IM 1; 6; 9 
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TÁXON VERNÁCULO 
 STATUS DE CONSERVAÇÃO 

PO FONTE 
MRJ ERJ BR IUCN CITES 

Chironectes minimus Cuíca-d'água   CP       IM 1; 9 

Didelphis aurita 
Gambá-de-orelha-

preta 
 

        PR 1; 8; 9 

Gracilinanus microtarsus Cuíca          PR 6 

Marmosops incanus Cuíca          IM 8 

Marmosops paulensis Cuíca          IM 1 

Metachirus nudicaudatus Cuíca-rabo-de-rato          IM 6; 8; 9 

Micoureus paraguayanus cuíca          IM 8; 9 

Monodelphis americana Cuíca-de-três-listras          IM 8; 9 

Monodelphis iheringi Guaiquica-listrada      DD   IM 6 

Monodelphis scalops Catita          IM 6 

Monodelphis theresa Catita  PE   DD   IM 9 

Philander frenatus 
Cuíca-de-quatro-

olhos 
 

        PR 6; 8; 9 

ORDEM CINGULATA .  . . .     . 

FAMÍLIA DASYPODIDAE .  . . .     . 

Dasypus novemcinctus Tatu-galinha   VU VU  VU    PR 6; 9 

ORDEM PILOSA .  . . .     . 

FAMÍLIA MYRMECOPHAGIDAE .  . . .     . 

Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim VU  EP VU VU    IM 9 

FAMÍLIA BRADYPODIDAE .  . . .     . 

Bradypus variegatus Preguiça-comum  VU  VU VU  VU  Anexo II PR 6; 9 

Bradypus torquatus Preguiça-de-coleira  EP VU VU   IM 9 

ORDEM PRIMATES .  . . .     . 

FAMÍLIA CEBIDAE .  . . .     . 

Cebus nigritus Macaco-prego      NT Anexo II IM 6; 9 

Callithix jacchus 
Sagui-de-tufo-

branco 
 

      Anexo II PR 9 

Callithrix penicillata Sagui-de-tufo-preto        Anexo II PR 1 

Leontopithecus rosalia Mico-leão-dourado EX EP EN EN Anexo I IM 1 

ORDEM CHIROPTERA .  . . .     . 

FAMÍLIA EMBALLONURIDAE .  . . .     . 

Peropteryx macrotis Morcego          IM 2 

Saccopteryx leptura Morcego          IM 2; 3 

FAMÍLIA PHYLLOSTOMIDAE .  . . .     . 

Desmodus rotundus Morcego-vampiro 

 

        PR 

2; 3; 9; 
10; 11; 

12 

Diaemus youngi Morcego-vampiro  VU       IM 2 

Diphylla ecaudata Morcego-vampiro 
 

        IM 
2; 9; 11; 

12 
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TÁXON VERNÁCULO 
 STATUS DE CONSERVAÇÃO 

PO FONTE 
MRJ ERJ BR IUCN CITES 

Anoura caudifer Morcego 

 

        PR 

2; 3; 9; 
10; 11; 

12 

Anoura geoffroyi Morcego          PR 2 

Glossophaga soricina Morcego 
 

        PR 
2; 3; 9; 
10; 12 

Lonchophylla bokermanni Morcego  VU VU DD   PR 2; 3; 12 

Lonchophylla mordax Morcego          PR 2; 9; 12 

Chrotopterus auritus Morcego          PR 2; 3; 12 

Glyphonycteris sylvestris Morcego          IM 7 

Lonchorhina aurita Morcego          IM 2; 3 

Macrophyllum macrophyllum Morcego          IM 2 

Micronycteris megalotis Morcego 
 

        IM 
2; 3; 9; 
11; 12 

Micronycteris microtis Morcego          IM 2 

Micronycteris minuta Morcego          IM 2,1; 12 

Mimon bennettii Morcego  VU       IM 12 

Phylloderma stenops Morcego  VU       IM 2 

Phyllostomus hastatus Morcego 
 

        PR 
2; 3; 11; 

12 

Tonatia bidens Morcego 

 

    DD   IM 

2; 3; 
9;10; 

11; 12 

Trachops cirrhosus Morcego VU         IM 2; 3; 10 

Carollia perspicillata Morcego 

 

        PR 

2; 3; 
9,10; 

11; 12 

Artibeus cinereus Morcego VU VU       IM 1 

Artibeus fimbriatus Morcego 
 

        PR 
2; 3; 9; 
10; 12 

Artibeus lituratus Morcego 

 

        PR 

2; 3; 9; 
10; 11; 

12 

Artibeus obscurus Morcego 
 

        PR 
2; 3; 9; 
10; 12 

Artibeus planirostris Morcego 
 

        PR 
2; 3; 9; 

11 

Chiroderma doriae Morcego VU VU       PR 

2; 3; 9; 
10; 11; 

12 

Chiroderma villosum Morcego          PR 2; 3 

Dermanura cinerea Morcego  VU       IM 2; 9 

Platyrrhinus lineatus Morcego 
 

        PR 
2; 3; 9; 
10; 12 

Platyrrhinus recifinus Morcego 
 

VU VU     PR 
2; 3; 10; 

12 
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TÁXON VERNÁCULO 
 STATUS DE CONSERVAÇÃO 

PO FONTE 
MRJ ERJ BR IUCN CITES 

Pygoderma bilabiatum morcego          IM 2; 3; 9 

Sturnira lilium Morcego 

 

        PR 

2; 3; 9; 
10; 11; 

12 

Sturnira tildae Morcego          PR 2; 3 

Uroderma magnirostrum Morcego VU         PR 2 

Vampyressa pusilla Morcego 

 

    DD   PR 

1; 2; 3; 
9; 10; 
11; 12 

Vampyrodes caraccioli Morcego          IM 2 

FAMÍLIA NOCTILIONIDAE .  . . .     . 

Noctilio leporinus Morcego          PR 2; 3; 11 

FAMÍLIA FURIPTERIDAE .  . . .     . 

Furipterus horrens Morcego          IM 2 

FAMÍLIA THYROPTERIDAE .  . . .     . 

Thyroptera tricolor Morcego  EP       IM 2; 3 

FAMÍLIA MOLOSSIDAE .  . . .     . 

Cynomops abrasus Morcego      DD   IM 2 

Eumops auripendulus Morcego          IM 2; 9 

Eumops glaucinus Morcego          IM 2 

Eumops perotis Morcego          IM 1; 2 

Molossus molossus Morcego 
 

        PR 
2; 3; 9; 
10; 12 

Molossus rufus Morcego          PR 2; 3 

Nyctinomops laticaudatus Morcego          IM 2 

Nyctinomops macrotis Morcego          IM 2 

Tadarida brasiliensis Morcego          IM 2 

FAMÍLIA VESPERTILIONIDAE .  . . .     . 

Epitesicus brasiliensis Morcego          IM 9; 10; 12 

Epitesicus furinalis Morcego          IM 2 

Lasiurus blossevillii Morcego          IM 2; 9 

Lasiurus cinereus Morcego          IM 2 

Lasiurus ega Morcego          IM 2 

Histiotus velatus Morcego      DD   IM 2; 9; 10 

Myotis albescens Morcego          PR 2 

Myotis nigricans Morcego 
 

        PR 
2; 3; 9; 
10; 12 

Myotis riparius Morcego          PR 2; 3 

Myotis ruber Morcego-vermelho VU VU VU NT   PR 9 

ORDEM CARNIVORA .  . . .     . 

FAMÍLIA FELIDAE .  . . .     . 

Leopardus tigrinus 
Gato-do-mato-

pequeno CP   VU VU Anexo I e II IM 6 
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TÁXON VERNÁCULO 
 STATUS DE CONSERVAÇÃO 

PO FONTE 
MRJ ERJ BR IUCN CITES 

Leopardus wiedii Gato-maracajá CP VU VU NT Anexo I e II IM 9 

Puma yagouaroundi Jaguarundi    DD Anexo I e II IM 13 

FAMÍLIA CANIDAE .  . . .     . 

Cerdocyon thous Graxaim      LC  Anexo II PR 9 

FAMÍLIA MUSTELIDAE .  . . .     . 

Lontra longicaudis Lontra EP  VU DD Anexo I PR 13 

Eira barbara Irara          IM 6 

Galictis cuja Furão      LC    PR 6 

FAMÍLIA PROCYONIDAE .  . . .     . 

Nasua nasua Quati          IM 6; 9 

Procyon cancrivorus Mão-pelada VU     LC    PR 9 

ORDEM ARTIODACTYLA .  . . .     . 

FAMÍLIA TAYASSUIDAE .  . . .     . 

Pecari tajacu Cateto EX VU     Anexo II IM 6 

Tayassu pecari Queixada EX EP   NT Anexo II IM 6 

ORDEM RODENTIA .  . . .     . 

FAMÍLIA SCIURIDAE .  . . .     . 

Guerlinguetus ingrami Esquilo          PR 4; 6; 8; 9 

FAMÍLIA CRICETIDAE .  . . .     . 

Abrawayaomys ruschi Rato-do-mato          IM 4 

Akodon cursor Rato-do-mato          IM 4; 6; 8 

Akodon montensis Rato-do-mato          IM 4 

Akodon serrensis Rato-do-mato          IM 4 

Blarinomys breviceps Rato-do-mato  PE       IM 4 

Cerradomys goytaca Ratinho-goytacá          IM 5 

Delomys dorsalis Rato-do-mato          IM 4; 6 

Delomys sublineatus Rato-do-mato          IM 4 

Euryoryzomys russatus Rato-do-mato          IM 4; 6 

Hylaeamys laticeps Rato-do-mato          IM 4 

Juliomys ossitenuis Rato-do-mato          IM 4 

Nectomys squamipes Rato-do-mato          PR 4; 6 

Oecomys catherinae Rato-do-mato          IM 4 

Oligoryzomys flavescens Rato-do-mato          IM 4 

Oligoryzomys nigripes Rato-do-mato          IM 4; 6; 8 

Oxymycterus dasytrichus Rato-do-mato          IM 4; 6; 9 

Phaenomys ferrugineus 
Rato-do-mato-

ferrugíneo 
 

PE VU VU   IM 4 

Rhagomys rufescens 
Rato-do-mato-

laranja 
 

PE VU NT   IM 4 

Rhipidomys mastacalis Rato-do-mato          IM 4 

Sooretamys angouya Rato-do-mato          IM 4; 6 
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TÁXON VERNÁCULO 
 STATUS DE CONSERVAÇÃO 

PO FONTE 
MRJ ERJ BR IUCN CITES 

Thaptomys nigrita Rato-do-chão  VU       IM 4; 6 

FAMÍLIA MURIDAE               

Rattus rattus Rato          PR 8, 9 

Rattus norvegicus            PR 8 

FAMÍLIA CAVIIDAE .  . . .     . 

Cavia fulgida Preá          PR 4 

Hydrochoerus hydrochaeris Capivara EP         PR 4; 6 

FAMÍLIA CUNICULIDAE .  . . .     . 

Cuniculus paca Paca  VU       IM 4; 6; 9 

FAMÍLIA DASYPROCTIDAE .  . . .     . 

Dasyprocta leporina Cutia VU         PR 4; 6; 9 

FAMÍLIA ERETHIZONTIDAE .  . . .     . 

Sphiggurus villosus Ouriço-caixeiro          PR 4; 6; 8; 9 

FAMÍLIA ECHIMYIDAE .  . . .     . 

Kannabateomys amblyonyx Rato-da-taquara  VU       IM 4; 6 

Phyllomys medius Rato-de-espinho          IM 4 

Phyllomys nigrispinus Rato-de-espinho          IM 1; 4 

Euryzygomatomys spinosus Rato-de-espinho          IM 4 

Trinomys dimidiatus Rato-de-espinho          IM 4; 6 

Trinomys eliasi Rato-de-espinho  EP   EN   IM 1; 4 

Trinomys iheringi Rato-de-espinho          IM 1 

ORDEM LAGOMORPHA         

FAMÍLIA LEPORIDAE         

Sylvilagus brasiliensis Tapiti 
 

  LC   
* Com. 

pes. 

Legendas: PO: probabilidade de ocorrência na área de estudo (IM, improvável; PR, provável); PE, 
Provavelmente Extinta; EX, Extinto; CP, Criticamente em Perigo, EP, Em Perigo, VU – Vulnerável. 
Fontes: (1) Reis et al. (2011); (2) Bolzan & Lourenço (2010); (3) Luz et al. (2011); (4) Bonvicino et al. (2008); (5) 
Tavares et al. (2011); (6) Vaz (2005); (7) Dias et al. (2003); (8) Oliveira et al. (2010); (9) Freitas et al. (2006); (10) 
Duarte (2008); (11) Almeida et al. (2007); (12) Dias et al. (2002); Lista Oficial de Espécies da Flora e da Fauna 
Ameaçadas de Extinção na Cidade do Rio de Janeiro (Decreto Municipal da Cidade do Rio de Janeiro 
nº 19.149/2000; Vera Y Conde et al., 2000); A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro 
(Bergallo, et al., 2000); Lista Nacional das Espécies da Fauna Brasileira Ameaçadas de Extinção (MMA, 2003); 
IUCN (IUCN, 2013); CITES (CITES, 2011 – Apêndices I e II).  

11.2.1.3 Ocupação e Exploração de Ambientes 

O PNM Bosque da Barra encontra-se em uma região com grande variedade de ambientes, 
abrangendo áreas de mata de baixada, vegetação de restinga e áreas estuarinas, além de áreas 
abertas por efeito de perturbações locais. Dessa forma, a disponibilidade de uma ampla gama de 
microhábitats e gradientes ambientais têm o potencial de abrigar uma igualmente rica comunidade 
mastofaunística, cuja distribuição e permanência estão intimamente associadas aos efeitos de 
dominância do componente vegetacional e, em fisionomias fluviomarinhas, à influência das marés. 
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Os pequenos mamíferos, em particular, são responsáveis por processos ecológicos de grande 
relevância na recomposição vegetal por meio de eficientes interações animal-planta, como a 
polinização e dispersão de sementes – especialmente pelos táxons Chiroptera e Rodentia. Espécies 
insetívoras (e.g. marsupiais e morcegos da família Vespertilionidae) ocupam todos os estratos 
florestais e são importantes agentes reguladores de populações de invertebrados. De forma 
semelhante, os carnívoros controlam diretamente populações de vertebrados. Alguns 
representantes desses grupos são excelentes bioindicadores e sua presença está relacionada ao bom 
grau de conservação de um determinado hábitat ou à integridade do funcionamento dos 
ecossistemas (Terborgh et al., 1999). 

11.2.1.4 Aspectos Conservacionistas 

Das espécies mencionadas como endêmicas para a Floresta Atlântica, 42 estão sob algum grau de 
ameaça (CHIARELLO et al., 2008). No estado do Rio de Janeiro 23 % das espécies de mamíferos estão 
inseridas na lista estadual de táxons ameaçados (BERGALLO et al., 2000), e a causa principal da 
ameaça está relacionada à perda de hábitat, mas também é importante considerar a caça e 
perseguição (CHIARELLO et al., 2008).  

Neste contexto, a ausência ou declínio de algumas espécies no PNM Bosque da Barra podem ser 
considerados quase certos, como é o caso dos representantes da Ordem Carnivora, que necessitam 
áreas de vida em ambientes com grande exigência de qualidade ambiental. Seguindo os critérios de 
cada base de dados, pode-se afirmar que na macrorregião do estudo há menção de quatro espécies 
de interesse conservacionista pertencentes a esta Ordem, sendo elas: 

I. Família Canidae: Cerdocyon thous 

II. Família Mustelidae: Lontra longicaudis; Galictis cuja 

III. Família Procyonidae: Procyon cancrivorus 

A provável ocorrência, na área do PNM Bosque da Barra, das espécies de Mustelídeos e 
Procionídeos, uma vez que dados de presença foram obtidos de registros de óbitos do CRAS/Unesa e 
a ausência de informação sobre suas populações somada ao indicativo de declínio nas categorias de 
âmbito internacional como CITES e IUCN, apontam como esperada a grande ameaça à essas espécies 
a perda de hábitat e principalmente o isolamento da UC com os remanescentes, causando o 
empobrecimento da comunidade pela perda de espécies mais suscetíveis. Estas espécies 
provavelmente são visitantes de áreas próximas que utilizam a área do Parque. 

Ressalta-se, ainda, a presença de alguns roedores de relevância à conservação que necessitam 
medidas sanitárias e de controle populacional, como as espécies a seguir:  

I. Família Muridae: Rattus rattus; Rattus norvegicus 

II. Família Caviidae: Hydrochoerus hydrochaeris 

Existe um desequilíbrio pontuado pelo trabalho de Pinto et al. (2009), em relação ao censo 
populacional de capivaras. Estes mamíferos de médio porte representam uma população 
geneticamente isolada, agravando casos inclusive sanitários como descrito em trabalho de Raro-
Oliveira et al. (2009). Ao mesmo tempo devido a falta de conectividade entre o Parque e a paisagem 
do entorno, que apresenta áreas “disponíveis”, porém, impactadas, apesar da especulação 
imobiliária alta na região, não são raros os casos de fauna atropelada em um raio de 100 m da borda 
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do Parque. É relevante a proposta de passagens de fauna e conectividade com estes ambientes 
externos que contém grupos de capivaras. 

Numa análise prévia da área de influência do PNM Bosque da Barra nota-se que os animais fazem 
maior uso de regiões próximas a locais onde se encontram restos de comida e armazenamento, 
como as áreas marginais do corpo hídrico e do Mercado do Produtor, que faz fronteira com o muro 
do Parque. A proximidade atrai as espécies sinantrópicas conhecidas por transmissão de doenças, 
como os roedores do gênero Rattus, além de serem atrativos para a fauna nativa. 

É comum encontrar marsupiais, a exemplo do gambá Didelphis aurita, associados a lixeiras existentes 
no PNM Bosque da Barra, onde resíduos ainda se encontram mesmo após horário de expediente de 
funcionários. Essa é uma área do Parque que deve receber atenção especial da gestão da UC, afim de 
evitar predação, contato com fauna invasora e controle sanitário da população de marsupiais. 

11.2.1.5 Espécies Exóticas 

O processo de invasão de um ecossistema consiste na introdução não natural de uma espécie 
alóctone, que passa a compor a fauna e disputar recursos com representantes autóctones. Nesse 
contexto as espécies exóticas e invasoras têm o potencial de constituir forte ameaça à biodiversidade 
local (PIMENTEL et al., 2001). 

Na área do PNM Bosque da Barra e arredores foram identificadas quatro espécies exóticas, sendo 
duas da ordem Rodentia (Rattus rattus e Rattus norvegicus) e dois primatas calitriquídeos (Callithrix 
jacchus e Callithrix penicillata), incluindo a possibilidade de espécies híbridas na região. As espécies 
exóticas de roedores e calitriquídeos merecem grande atenção por serem reservatórios de 
importantes doenças como, por exemplo, leptospirose e hantavirose, e raiva, (LEMOS et al., 2004). 

A presença das duas espécies de Callithrix é documentada antes da década 1960 (MORAES-Jr et al., 
2008) no estado do Rio de Janeiro, e hoje a principal preocupação é sua rápida expansão e o impacto 
direto sobre populações nativas de Leontopithecus rosalia e Callithrix aurita. Os riscos que os saguis 
exóticos representam às espécies nativas incluem a competição direta por recursos (RYLANDS & 
FARIA, 1993).  

O sagui e seus respectivos híbridos representam uma ameaça e apesar de ser uma espécie 
carismática, introduz doenças, não tem suas populações controladas, e são predadores de espécies 
nativas (insetos, aves, anfíbios e pequenos mamíferos). Como estudado por Detogne (2012) faz-se 
necessário um monitoramento e controle desta ameaça à biodiversidade. 

Animais domésticos são potenciais invasores e foram registrados na área do PNM Bosque da Barra, 
como o gato doméstico Felis catus. Estes felinos representam ameaças à população de espécies 
nativas, competem recursos, transmitem doenças, e predam espécies desequilibrando populações. 

11.2.1.6 Pressões Sofridas pela Mastofauna 

Em ambientes próximos das áreas urbanas as principais pressões e ameaças à mastofauna 
observadas são a degradação dos hábitats, atropelamentos de fauna, poluição sonora, ocorrência de 
animais exóticos e a caça ilegal. 

A fragmentação, ao dividir o hábitat em pequenas manchas, expõe os animais a uma matriz alterada, 
obrigando-os a atravessar esse ambiente usualmente hostil para alcançar outros fragmentos 
(BOWERS & MATTER, 1997; LOMOLINO & PERAULT, 2001; PIRES et al., 2002; BENDER & FAHRIG, 
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2005; LAURANCE et al., 2008). Além disso, as características das bordas e matriz podem agir como 
barreira para dispersão de algumas espécies (Yahner, 1988), reduzindo o hábitat disponível e o 
tamanho populacional daquelas com pouca habilidade para se deslocar entre os fragmentos 
(WILCOX & MURPHY, 1985). 

Paralelamente, vários estudos têm mostrado o grande impacto que os atropelamentos causam à 
fauna em todo o mundo (SCOTT, 1938; ROMIN & BISSONETTE, 1996; SPELLERBERG, 1998; BROCKIE et 
al., 2009), inclusive no Brasil (VIEIRA, 1996; CHEREM et al., 2007; COELHO et al., 2008; ZALESKI et al., 
2009; REZINI, 2010). Em algumas regiões o atropelamento provavelmente já ultrapassou a caça como 
principal causa direta de mortalidade de vertebrados pelo homem (FORMAN & ALEXANDER, 1998), 
pois não seleciona suas vítimas. Em áreas periurbanas não é rara a ocorrência de atividade 
cinegética, a qual constitui forte pressão sobre populações de mamíferos, especialmente de médio e 
grande porte (REDFORD, 1992), e é uma das principais causas de extinções locais recentemente 
(ATKINSON, 1989; BODMER et al., 1997). 

A poluição sonora e luminosa ocasionada pelas atividades humanas, notadamente o trânsito de 
automóveis e a iluminação da borda, crítica nesta unidade de conservação devido a poluição sonora 
e luminosa do aeroporto de Jacarepaguá, das vias expressas de entorno (Av. Américas e Av. Airton 
Senna), do terminal rodoviário Alvorada e de condomínios de entorno, ajudam a reduzir a riqueza e 
abundância de animais nos fragmentos florestais próximos (REIJNEN et al., 1996; REIJNEN et al., 
1997; DYER et al., 2001; FORMAN et al., 2002; BRUMM, 2004; JAEGER et al., 2005). Todas essas 
ações podem agir em conjunto afugentando as espécies e empobrecendo a comunidade local e, 
como consequência, as espécies passam a não mais usar os ambientes que possuem grande 
influência negativa. Assim a unidade de conservação perde seu valor para corredores de fauna 
quanto a permitir ou aumentar a conectividade entre remanescentes de grande extensão (CLARE, et 
al. 2009). 

Finalmente, animais domésticos presentes no PNM Bosque da Barra podem exercer impactos 
significativos na fauna de vertebrados através da predação da fauna nativa, mas também 
competindo por alimento e disseminando doenças (MAY & NORTON, 1996; FRÖLICH et al., 2000; 
GALETTI & SAZIMA, 2006). 

11.2.2 AVIFAUNA 

Localizada na região biogeográfica neotropical (MÜLLER, 1973) e sendo um dos biomas mais ricos e 
ameaçados do mundo, a Mata Atlântica é detentora de uma das maiores diversidades da avifauna no 
mundo, chegando a 1.100 espécies de aves, o que corresponde a mais de 20 % das espécies do globo 
(STRAUBE, 2003). 

Dentre todos os vertebrados, o grupo das aves é o mais estudado (BIRDLIFE, 2004) em razão da 
extrema relevância ecológica que possui como contribuintes do processo polinização, dispersão de 
sementes e controle de pragas, sendo, em razão disso, excelentes indicadores de qualidade 
ambiental (SEKERCIOGLU et al., 2004; GARCÍA-MORENO et al., 2007; PIRATELLI et al., 2008). 

Segundo Gagliardi (2013), o município do Rio de Janeiro possui 537 espécies de aves (48,8 % das aves 
do bioma Mata Atlântica). Dentre as UC inseridas no Município, destacam-se duas em relação à 
avifauna: o Parque Estadual da Pedra Branca, com 228 espécies de aves (42,5 % das espécies do 
Município) e o Parque Nacional da Tijuca, com 328 espécies (61,1 % das espécies do Município) 
(GAGLIARDI & PACHECO, 2011; GAGLIARDI et al., 2011), ambas UC com influência sobre a Baixada de 
Jacarepaguá. 
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A Baixada de Jacarepaguá é uma região geomorfológica situada entre o Parque Estadual da Pedra 
Branca, o Parque Nacional da Tijuca e o Oceano Atlântico, compreendendo parte da bacia 
hidrográfica do complexo lagunar de Jacarepaguá, onde se localizam os bairros que mais se 
desenvolveram na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro na última década com acelerada expansão 
urbana, a saber: Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeirantes e Jacarepaguá (FREITAS-FILHO, 2013). 

Entre as muitas atividades humanas que causam a perda de hábitat, o desenvolvimento urbano 
produz algumas das maiores taxas de ex nção local e, com frequência, elimina a maioria das espécies 
na vas. O crescimento populacional do homem tem sido a causa da degradação de ambientes 
naturais, o que resulta em um fen meno interessante de ocupação de nicho por espécies não na vas 
(SOU A & ABE, 2000). Portanto, a subs tuição de espécies é outro grande desa o à conservação 
diante do crescimento urbano, pois subs tui as espécies na vas que são perdidas por espécies não 
na vas (espécies generalistas). Estudos em gradientes urbanos mostram que, para muitas espécies 
nativas, por exemplo plantas, o número de espécies não na vas aumenta, enquanto o número de 
espécies na vas diminui. Souza (1995) descreve que esse processo é frequentemente observado em 
aves que usam as cidades como refúgio migratório ou residencial (FREITAS-FILHO, 2013). 

11.2.2.1 Métodos 

O presente diagnóstico e consequente caracterização da área estudada apoia-se em dados de base, 
ou seja, informações oriundas da literatura. O contexto abordado foi distribuído em três âmbitos, 
sendo um, mais amplo – avifauna do município do Rio de Janeiro – e o outro, voltado à unidade de 
conservação propriamente dita, bem como às áreas diretamente contíguas de seu entorno. Com 
base nesta primeira aproximação, realizou-se seleções particularizadas sobre a probabilidade de 
ocorrência de cada espécie, de acordo com as formas de exploração e ocupação dos ambientes, 
confrontadas com a presença e expressividade dessas no contexto geográfico considerado. 

Para a realização deste trabalho, foi elaborada uma pesquisa bibliográfica referente às publicações 
sobre avifauna já realizadas anteriormente para o PNM Bosque da Barra ou para a região da baixada 
de Jacarepaguá, bem como foram realizados dois trabalhos de campo no Parque. 

No dia 23 de setembro de 2013, foi realizado o primeiro trabalho de campo, utilizando-se do método 
das listas de Mackinnon (MACKINNON & PHILLIPS, 1993), que consistiu em registrar todas as aves 
vistas e ouvidas ao longo das trilhas do Parque, percorridas de forma aleatória. Com base neste 
método, foram confeccionadas listas com número fixo de espécies não repetidas. A partir do 
observado em outros trabalhos, listas de 10 espécies foram adotadas como amostragem padrão, e 
não 20 como proposto por Mackinnon, permitindo acumular mais unidades amostrais (listas) na área 
(BIBBY, 2004). O uso das listas de Mackinnon permite ter noção da abundância das espécies através 
da frequência com que as elas aparecem nas listas (índice de frequência nas listas – IFL). Quanto mais 
abundante for a presença da espécie na área alvo do estudo, mais vezes será vista/ouvida e acrescida 
nas listas, sendo uma informação de grande valia em termos de gestão ambiental. 

No mesmo dia, durante a noite, foi realizada uma segunda excursão a campo, em conjunto com as 
equipes de mastofauna e herpetofauna, em busca das aves que possuem atividade no período 
noturno (Figura 11.18). O método empregado nesse dia foi a de transecção linear (BUCKLAND et al. 
1993), onde foram percorridas todas as trilhas do Parque e registradas todas as espécies vistas e 
ouvidas. 

Em ambos os horários foi utilizado um amostrador com 12 horas de campo e observados todos os 
aspectos ambientais do Parque que influenciariam sobre a avifauna e todas as espécies foram 
escritas segundo a nomenclatura do Comitê Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2011). 
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Considerações sobre o status conservacionista fundamentam-se no âmbito internacional, portanto 
considerando a distribuição global de cada táxon mencionado e com base em IUCN (2011) e CITES 
(2013), neste último caso incluindo as formas apontadas pelos Anexos I e II deste documento. A 
proteção por meio de instrumentos legais federal, estadual e municipal baseiam-se, 
respectivamente, na Instrução Normativa nº 3-MMA, de 27 de maio de 2003 (compilada por 
Machado et al., 2008), Portaria nº 1-SEMA, de 4 de junho de 1998 (divulgada por Bergallo et al., 
2000) e Decreto Municipal nº 19.149, de 14 de novembro de 2000 (http://www.rio.rj.gov.br) 
(Ferreira & Ernesto, 2000). 

Figura 11.18 Equipe de Avifauna, Mastofauna e Herpetofauna em trabalho noturno no PNM Bosque da 
Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

11.2.2.2 Composição e Riqueza 

Em relação ao resultado da pesquisa bibliográfica acerca da riqueza avifaunística da região, foi 
utilizado o trabalho de Mallet-Rodrigues et al. (2008), por ser considerado o mais completo para a 
região, onde autores com base em levantamentos primários e secundários desde a década de 1930, 
confeccionaram uma lista de aves para toda a Baixada de Jacarepaguá. 

Os autores identificaram um total de 277 espécies de aves para a região, sendo que 176 espécies 
foram levantadas em seus dados primários. Entre os destaques à avifauna da região citados pelos 
autores estão as várias espécies de aves aquáticas e palustres (Anatidae, Ardeidae, Rallidae), diversos 
migrantes neárticos (Hemisfério Norte) costeiros (Charadriidae, Scolopacidae), rapineiros 
(Accipitridae, Falconidae) e passeriformes granívoros (Emberizidae). Os passeriformes visitantes de 
inverno também são mencionados, a saber: a saíra-sapucaia Tangara peruviana, considerada 
provavelmente ameaçada no estado do Rio de Janeiro, o tiê-preto Tachyphonus coronatus e o sabiá-
poca Turdus amaurochalinus, abundantes na região entre abril e outubro. 

A coleta de dados primários foi realizada no âmbito de confirmação dos dados secundários e para tal, 
foram extraídas da lista final de Mallet-Rodrigues et al. (2008) somente as espécies identificadas no 
artigo como registradas no PNM Bosque da Barra, compreendendo um total de 108 espécies (Figura 
11.19). 
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Figura 11.19 Exemplares de espécies citadas como dados primários em Mallet-Rodrigues et al. (2008) para 
a região da Baixada de Jacarepaguá. 

 
Legenda: (A) Pica-pau-anão-barrado Picumnus cirratus; (B) Tiê-sangue Ramphocelus bresilius; (C) Saíra-sapucaia 
Tangara peruviana, sendo A e B espécies endêmicas de Mata Atlântica. 
Fonte: Carvalheira, 2013. 

Foram identificadas, por meio dos trabalhos de campo, o total de 54 espécies, distribuídas em 31 
famílias e 15 ordens (Figura 11.20 e Quadro 11.4), compreendendo 45,4 % do total de espécies 
descritas para o PNM Bosque da Barra por Mallet-Rodrigues et al. (2008), e o registro de cinco 
espécies novas na lista, sendo quatro espécies citadas por Mallet-Rodrigues et al. (2008) como 
presentes na Baixada de Jacarepaguá, e não especificamente no Parque, a saber: curica Amazona 
amazonica, bentevizinho-de-penacho-vermelho Myiozetetes similis, sabiá-barranco Turdus 
leucomelas e o sabiá-do-campo Mimus saturninus. Já a quinta espécie, é exótica e considerada 
doméstica pelo Anexo 01 da IN IBAMA nº 93, de 07 de julho de 1998, constituído de um grupo de 
quatro indivíduos de galinha-d’angola Numida meleagris, localizado em frente a portaria do Parque 
ao se iniciar o trabalho e nas margens da lagoa ao fim do avistamento diurno. A família com o maior 
número de representantes foi a Tyrannidae, com 16 espécies (dados primários e secundários). 

A B C 
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Figura 11.20 Número de táxons (Ordem, Família e Espécies) da avifauna presente no PNM Bosque da 
Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Após o cálculo do IFL, foram encontradas as cinco espécies mais abundantes, em ordem decrescente, 
para o dia 23 de setembro, a saber: bem-te-vi Pitangus sulphuratus (74,1 %), corruíra Troglodytes 
musculus (74,1 %), sanhaçu-cinzento Tangara sayaca (59,3 %), sabiá-laranjeira Turdus rufiventris 
(55,6 %) e andorinha-pequena-de-casa Pygochelidon cyanoleuca (44,4 %), sendo todas as espécies 
sinantrópicas e comumente encontradas em ambientes bem urbanizados. Destaca-se a presença da 
espécie endêmica de Mata Atlântica, o tié-sangue Ramphocelus bresilius, observado 
frequentemente, com IFL de 40,7 %. 

Também foram observados no PNM Bosque da Barra a presença das espécies exóticas invasoras 
pardal Passer domesticus e bico-de-lacre Estrilda astrild, com baixo IFL (3,7 % e 7,4 %, 
respectivamente), mas para os bicos-de-lacre, foi achada uma população nidificando nas palmeiras à 
margem da lagoa, próximo a uma das pontes (Figura 11.21). Esta espécie, oriunda da África, é uma 
competidora por recursos, principalmente com as espécies nativas do gênero Sporophila, como o 
coleirinho Sporophila caerulescens e o chorão Sporophila leucoptera, ambos visualizados no Parque 
durante o trabalho de campo. 
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Figura 11.21 Área de nidificação da população de bico-de-lacre Estrilda astrild, no PNM Bosque da Barra 
(em destaque no círculo em vermelho). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

O PNM Bosque da Barra possui aproximadamente 1/5 de toda riqueza da avifauna registrada para o 
município do Rio de Janeiro (Figura 11.22). Ao se comparar com a lista de aves dos dois maiores 
Parques na cidade do Rio de Janeiro, que margeiam a Baixada de Jacarepaguá, verifica-se que o PNM 
Bosque da Barra detém, aproximadamente, 26 % das espécies do PARNA Tijuca (Figura 11.23) e 
aproximadamente 31 % das espécies listadas para o PE Pedra Branca (Figura 11.24). 

Estas comparações indicam a importância do PNM Bosque da Barra para a preservação e 
manutenção da avifauna carioca, servindo de área de forrageamento, nidificação, descanso e de 
corredor ecológico avifaunístico entre as UC presentes na cidade. 
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Figura 11.22 Riqueza de aves listadas para o município do Rio de Janeiro, divididas em número de ordens, 
famílias, espécies e o quanto destes estão presentes no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 11.23 Riqueza de aves listadas para o PARNA Tijuca, divididas em número de ordens, famílias, 
espécies e o quanto destes estão presentes no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 11.24 Riqueza de aves listadas para o PE Pedra Branca, divididas em número de ordens, famílias, 
espécies e o quanto destes estão presentes no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

 



 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA 
Volume 1 – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno 

Página 207 

Quadro 11.4 Lista da avifauna presente no PNM Bosque da Barra, levantadas por Mallet-Rodrigues et al. 
2008 e dados primários de 2013. Nomenclatura baseada no CBRO 2011. 

NOME DO TÁXON 
NOME EM 

PORTUGUÊS 
STATUS 

MALLET-
RODRIGUES 
ET AL (2008) 

TRANSE
ÇÃO 

NOTUR
NA 

MACKI
NNON 

IFL 

Anseriformes Linnaeus, 1758       

Anatidae Leach, 1820       

Amazonetta brasiliensis 
(Gmelin, 1789) 

Pé-vermelho R X    

Nomonyx dominica 
(Linnaeus, 1766) 

Marreca-de-
bico-roxo 

R X    

Galliformes Linnaeus, 1758       

Cracidae Rafinesque, 1815       

Penelope superciliaris 
Temminck, 1815 

Jacupemba 
R - CR 
MRJ 

X  X 
3,7 
% 

Numididae Linnaeus, 1764       

Numida meleagris 
Linnaeus, 1758 

Galinha 
d'angola 

Dom   X 
7,4 
% 

Podicipediformes Fürbringer, 1888       

Podicipedidae Bonaparte, 1831       

Podilymbus podiceps 
(Linnaeus, 1758) 

Mergulhão-
caçador 

R X    

Suliformes Sharpe, 1891       

Fregatidae Degland & Gerbe, 
1867 

      

Fregata magnificens 
Mathews, 1914 

Tesourão R X  X 
22,2 
% 

Phalacrocoracidae 
Reichenbach, 1849 

      

Phalacrocorax brasilianus 
(Gmelin, 1789) 

Biguá R X  X 
11,1 
% 

Pelecaniformes Sharpe, 1891       

Ardeidae Leach, 1820       

Botaurus pinnatus 
(Wagler, 1829) 

Socó-boi-baio R X    

Nycticorax nycticorax 
(Linnaeus, 1758) 

Savacu R X    

Butorides striata 
(Linnaeus, 1758) 

Socozinho R X  X 
3,7 
% 

Ardea cocoi Linnaeus, 
1766 

Garça-moura R X  X 
11,1 
% 

Ardea alba Linnaeus, 1758 
Garça-branca-
grande 

R X  X 
25,9 
% 
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NOME DO TÁXON 
NOME EM 

PORTUGUÊS 
STATUS 

MALLET-
RODRIGUES 
ET AL (2008) 

TRANSE
ÇÃO 

NOTUR
NA 

MACKI
NNON 

IFL 

Syrigma sibilatrix 
(Temminck, 1824) 

Maria-faceira R X    

Egretta thula (Molina, 
1782) 

Garça-branca-
pequena 

R X    

Egretta caerulea 
(Linnaeus, 1758) 

Garça-azul R X    

Cathartiformes Seebohm, 1890       

Cathartidae Lafresnaye, 1839       

Cathartes aura (Linnaeus, 
1758) 

Urubu-de-
cabeça-
vermelha 

R X    

Cathartes burrovianus 
Cassin, 1845 

Urubu-de-
cabeça-
amarela 

R X    

Coragyps atratus 
(Bechstein, 1793) 

Urubu-de-
cabeça-preta 

R X  X 
25,9 
% 

Accipitriformes Bonaparte, 1831       

Accipitridae Vigors, 1824       

Rupornis magnirostris 
(Gmelin, 1788) 

Gavião-carijó 
R - 
CITES II 

X    

Parabuteo unicinctus 
(Temminck, 1824) 

Gavião-asa-
de-telha 

R - 
CITES II 

X    

Geranoaetus albicaudatus 
(Vieillot, 1816) 

Gavião-de-
rabo-branco 

R - 
CITES II 

X    

Falconiformes Bonaparte, 1831       

Falconidae Leach, 1820       

Caracara plancus (Miller, 
1777) 

Caracará 
R - 
CITES II 

X  X 
7,4 
% 

Milvago chimachima 
(Vieillot, 1816) 

Carrapateiro 
R - 
CITES II 

X  X 
3,7 
% 

Falco sparverius Linnaeus, 
1758 

Quiriquiri 
R - 
CITES II 

X    

Falco femoralis Temminck, 
1822 

Falcão-de-
coleira 

R - 
CITES II 

X    

Falco peregrinus Tunstall, 
1771 

Falcão-
peregrino 

VN - 
CITES I 

X    

Gruiformes Bonaparte, 1854       

Aramidae Bonaparte, 1852       

Aramus guarauna 
(Linnaeus, 1766) 

Carão R X    

Rallidae Rafinesque, 1815       
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NOME DO TÁXON 
NOME EM 

PORTUGUÊS 
STATUS 

MALLET-
RODRIGUES 
ET AL (2008) 

TRANSE
ÇÃO 

NOTUR
NA 

MACKI
NNON 

IFL 

Aramides cajanea (Statius 
Muller, 1776) 

Saracura-três-
potes 

R X  X 
3,7 
% 

Porzana albicollis (Vieillot, 
1819) 

Sanã-carijó R X    

Pardirallus nigricans 
(Vieillot, 1819) 

Saracura-sanã R X    

Gallinula galeata 
(Lichtenstein,1818) 

Frango-
d'água-
comum 

R X  X 
3,7 
% 

Charadriiformes Huxley, 1867       

Charadriidae Leach, 1820       

Vanellus chilensis (Molina, 
1782) 

Quero-quero R X  X 
22,2 
% 

Jacanidae Chenu & Des Murs, 
1854 

      

Jacana jacana (Linnaeus, 
1766) 

Jaçanã R X  X 
14,8 
% 

Laridae Rafinesque, 1815       

Larus dominicanus 
Lichtenstein, 1823 

Gaivotão R X    

Columbiformes Latham, 1790       

Columbidae Leach, 1820       

Columbina talpacoti 
(Temminck, 1811) 

Rolinha-roxa R X  X 
14,8 
% 

Columba livia Gmelin, 
1789 

Pombo-
doméstico 

R X    

Patagioenas picazuro 
(Temminck, 1813) 

Pombão R X  X 
33,3 
% 

Patagioenas cayennensis 
(Bonnaterre, 1792) 

Pomba-galega R X    

Leptotila verreauxi 
Bonaparte, 1855 

Juriti-pupu R X  X 
44,4 
% 

Psittaciformes Wagler, 1830       

Psittacidae Rafinesque, 1815       

Amazona amazonica 
(Linnaeus, 1766) 

Curica 
R - 
CITES II - 
VU RJ 

  X 
3,7 
% 

Cuculiformes Wagler, 1830       

Cuculidae Leach, 1820       

Crotophaga ani Linnaeus, 
1758 

Anu-preto R X  X 
3,7 
% 
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NOME DO TÁXON 
NOME EM 

PORTUGUÊS 
STATUS 

MALLET-
RODRIGUES 
ET AL (2008) 

TRANSE
ÇÃO 

NOTUR
NA 

MACKI
NNON 

IFL 

Guira guira (Gmelin, 1788) Anu-branco R X    

Tapera naevia (Linnaeus, 
1766) 

Saci R X  X 
14,8 
% 

Strigiformes Wagler, 1830       

Strigidae Leach, 1820       

Megascops choliba 
(Vieillot, 1817) 

Corujinha-do-
mato 

R - 
CITES II 

X    

Caprimulgiformes Ridgway, 1881       

Caprimulgidae Vigors, 1825       

Hydropsalis albicollis 
(Gmelin, 1789) 

Bacurau R X X   

Hydropsalis torquata 
(Gmelin, 1789) 

Bacurau-
tesoura 

R X    

Apodiformes Peters, 1940       

Apodidae Olphe-Galliard, 1887       

Streptoprocne zonaris 
(Shaw, 1796) 

Taperuçu-de-
coleira-branca 

R X    

Chaetura meridionalis 
Hellmayr, 1907 

Andorinhão-
do-temporal 

R X    

Trochilidae Vigors, 1825       

Glaucis hirsutus (Gmelin, 
1788) 

Balança-rabo-
de-bico-torto 

R - 
CITES II 

X    

Eupetomena macroura 
(Gmelin, 1788) 

Beija-flor-
tesoura 

R - 
CITES II 

X  X 
14,8 
% 

Thalurania glaucopis 
(Gmelin, 1788) 

Beija-flor-de-
fronte-violeta 

R - 
CITES II 

X    

Amazilia fimbriata 
(Gmelin, 1788) 

Beija-flor-de-
garganta-
verde 

R - 
CITES II 

X    

Coraciiformes Forbes, 1844       

Alcedinidae Rafinesque, 1815       

Megaceryle torquata 
(Linnaeus, 1766) 

Martim-
pescador-
grande 

R X  X 
3,7 
% 

Piciformes Meyer & Wolf, 1810       

Picidae Leach, 1820       

Picumnus cirratus 
Temminck, 1825 

Pica-pau-
anão-barrado 

R X  X 
33,3 
% 

Veniliornis maculifrons 
(Spix, 1824) 

Picapauzinho-
de-testa-
pintada 

R, E X    
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NOME DO TÁXON 
NOME EM 

PORTUGUÊS 
STATUS 

MALLET-
RODRIGUES 
ET AL (2008) 

TRANSE
ÇÃO 

NOTUR
NA 

MACKI
NNON 

IFL 

Colaptes campestris 
(Vieillot, 1818) 

Pica-pau-do-
campo 

R X    

Passeriformes Linnaeus, 1758       

Thamnophilidae Swainson, 
1824 

      

Thamnophilus ambiguus 
Swainson, 1825 

Choca-de-
sooretama 

R, E X  X 
14,8 
% 

Furnariidae Gray, 1840       

Furnarius figulus 
(Lichtenstein, 1823) 

Casaca-de-
couro-da-
lama 

R, E X  X 
7,4 
% 

Furnarius rufus (Gmelin, 
1788) 

João-de-barro R X    

Certhiaxis cinnamomeus 
(Gmelin, 1788) 

Curutié R X    

Pipridae Rafinesque, 1815       

Chiroxiphia caudata (Shaw 
& Nodder, 1793) 

Tangará 
R - VU 
MRJ 

X    

Rhynchocyclidae Berlepsch, 
1907 

      

Todirostrum cinereum 
(Linnaeus, 1766) 

Ferreirinho-
relógio 

R X    

Tyrannidae Vigors, 1825       

Camptostoma obsoletum 
(Temminck, 1824) 

Risadinha R X    

Elaenia flavogaster 
(Thunberg, 1822) 

Guaracava-
de-barriga-
amarela 

R X  X 
25,9 
% 

Phyllomyias fasciatus 
(Thunberg, 1822) 

Piolhinho R X    

Pseudocolopteryx sclateri 
(Oustalet, 1892) 

Tricolino R X    

Myiarchus ferox (Gmelin, 
1789) 

Maria-
cavaleira 

R X    

Pitangus sulphuratus 
(Linnaeus, 1766) 

Bem-te-vi R X  X 
74,1 
% 

Machetornis rixosa 
(Vieillot, 1819) 

Suiriri-
cavaleiro 

R X    

Megarynchus pitangua 
(Linnaeus, 1766) 

Neinei R X  X 
7,4 
% 
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NOME DO TÁXON 
NOME EM 

PORTUGUÊS 
STATUS 

MALLET-
RODRIGUES 
ET AL (2008) 

TRANSE
ÇÃO 

NOTUR
NA 

MACKI
NNON 

IFL 

Myiozetetes similis (Spix, 
1825) 

Bentevizinho-
de-penacho-
vermelho 

R   X 
11,1 
% 

Tyrannus melancholicus 
Vieillot, 1819 

Suiriri R X  X 
37,0 
% 

Tyrannus savana Vieillot, 
1808 

Tesourinha R X  X 
7,4 
% 

Myiophobus fasciatus 
(Statius Muller, 1776) 

Filipe R X  X 
11,1 
% 

Fluvicola nengeta 
(Linnaeus, 1766) 

Lavadeira-
mascarada 

R X  X 
40,7 
% 

Arundinicola leucocephala 
(Linnaeus, 1764) 

Freirinha R X  X 
14,8 
% 

Cnemotriccus fuscatus 
(Wied, 1831) 

Guaracavuçu R X    

Satrapa icterophrys 
(Vieillot, 1818) 

Suiriri-
pequeno 

R X    

Vireonidae Swainson, 1837       

Hylophilus thoracicus 
Temminck, 1822 

Vite-vite R X    

Hirundinidae Rafinesque, 1815       

Pygochelidon cyanoleuca 
(Vieillot, 1817) 

Andorinha-
pequena-de-
casa 

R X  X 
44,4 
% 

Stelgidopteryx ruficollis 
(Vieillot, 1817) 

Andorinha-
serradora 

R X    

Progne tapera (Vieillot, 
1817) 

Andorinha-
do-campo 

R X    

Progne chalybea (Gmelin, 
1789) 

andorinha-
doméstica-
grande 

R X    

Troglodytidae Swainson, 1831       

Troglodytes musculus 
Naumann, 1823 

Corruíra R X  X 
74,1 
% 

Cantorchilus longirostris 
(Vieillot, 1819) 

Garrinchão-
de-bico-
grande 

R, E X    

Donacobiidae Aleixo & 
Pacheco, 2006 

      

Donacobius atricapilla 
(Linnaeus, 1766) 

Japacanim R X  X 
3,7 
% 

Turdidae Rafinesque, 1815       
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NOME DO TÁXON 
NOME EM 

PORTUGUÊS 
STATUS 

MALLET-
RODRIGUES 
ET AL (2008) 

TRANSE
ÇÃO 

NOTUR
NA 

MACKI
NNON 

IFL 

Turdus rufiventris Vieillot, 
1818 

Sabiá-
laranjeira 

R X  X 
55,6 
% 

Turdus amaurochalinus 
Cabanis, 1850 

Sabiá-poca R X  X 
11,1 
% 

Turdus leucomelas Vieillot, 
1818 

Sabiá-
barranco 

R   X 
18,5 
% 

Mimidae Bonaparte, 1853       

Mimus saturninus 
(Lichtenstein, 1823) 

Sabiá-do-
campo 

R   X 
3,7 
% 

Motacillidae Horsfield, 1821       

Anthus lutescens 
Pucheran, 1855 

Caminheiro-
zumbidor 

R X    

Coerebidae d'Orbigny & 
Lafresnaye, 1838 

      

Coereba flaveola 
(Linnaeus, 1758) 

Cambacica R X  X 
29,6 
% 

Thraupidae Cabanis, 1847       

Nemosia pileata 
(Boddaert, 1783) 

Saíra-de-
chapéu-preto 

R X    

Thlypopsis sordida 
(d'Orbigny & Lafresnaye, 1837) 

Saí-canário R X    

Ramphocelus bresilius 
(Linnaeus, 1766) 

Tiê-sangue R, E X  X 
40,7 
% 

Tangara sayaca (Linnaeus, 
1766) 

Sanhaçu-
cinzento 

R X  X 
59,3 
% 

Tangara palmarum (Wied, 
1823) 

Sanhaçu-do-
coqueiro 

R X  X 
22,2 
% 

Tangara peruviana 
(Desmarest, 1806) 

Saíra-
sapucaia 

R, E - VU 
IUCN 

X    

Pipraeidea melanonota 
(Vieillot, 1819) 

Saíra-viúva R X    

Cyanerpes cyaneus 
(Linnaeus, 1766) 

Saíra-beija-
flor 

R X    

Conirostrum speciosum 
(Temminck, 1824) 

Figuinha-de-
rabo-
castanho 

R X  X 
14,8 
% 

Emberizidae Vigors, 1825       

Zonotrichia capensis 
(Statius Muller, 1776) 

Tico-tico 
R - VU 
MRJ 

X    

Sicalis flaveola (Linnaeus, 
1766) 

Canário-da-
terra-
verdadeiro 

R X  X 
3,7 
% 
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NOME DO TÁXON 
NOME EM 

PORTUGUÊS 
STATUS 

MALLET-
RODRIGUES 
ET AL (2008) 

TRANSE
ÇÃO 

NOTUR
NA 

MACKI
NNON 

IFL 

Volatinia jacarina 
(Linnaeus, 1766) 

Tiziu R X    

Sporophila collaris 
(Boddaert, 1783) 

Coleiro-do-
brejo 

R - EM 
RJ - EM 
MRJ 

X    

Sporophila caerulescens 
(Vieillot, 1823) 

Coleirinho R X  X 
7,4 
% 

Sporophila leucoptera 
(Vieillot, 1817) 

Chorão R X  X 
3,7 
% 

Sporophila bouvreuil 
(Statius Muller, 1776) 

Caboclinho 
R - EM 
MRJ 

X    

Parulidae Wetmore, 
Friedmann, Lincoln, Miller, 
Peters, van Rossem, Van Tyne 
& Zimmer 1947 

      

Geothlypis aequinoctialis 
(Gmelin, 1789) 

Pia-cobra R X  X 
7,4 
% 

Icteridae Vigors, 1825       

Agelasticus cyanopus 
(Vieillot, 1819) 

Carretão R X    

Molothrus bonariensis 
(Gmelin, 1789) 

Vira-bosta R X  X 
3,7 
% 

Estrildidae Bonaparte, 1850       

Estrilda astrild (Linnaeus, 
1758) 

Bico-de-lacre R X  X 
7,4 
% 

Passeridae Rafinesque, 1815       

Passer domesticus 
(Linnaeus, 1758) 

Pardal R X  X 
3,7 
% 

Status: Dom= Doméstica pela IN nº 93/98 IBAMA, R = residente no país, E = espécie endêmica, VN = visitante 
sazonal oriundo do hemisfério norte, NT = Quase Ameaçada, VU = Vulnerável, EN = Em Perigo, CR = 
Criticamente em Perigo, EW = Extinta na Natureza, EX = Extinta, CITES I = Anexo 1 do CITES, CITES II = Anexo 2 
do CITES, IUCN = Lista Vermelha Internacional, BRA = Lista Vermelha Nacional, RJ =Lista Vermelha Estadual, 
MRJ = Lista Vermelha Municipal. IFL = Índice de Frequência nas Listas de Mackinnon. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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11.2.2.3 Aspectos Conservacionistas 

Para a presente avaliação, foram considerados os táxons alocados em alguma categoria de ameaça 
nas listas de espécies ameaçadas de extinção nos âmbitos mundial (IUCN, 2011), nacional (MMA, 
2003), estadual (BERGALLO et al., 2000) e municipal (FERREIRA & ERNESTO, 2000). Adicionalmente, 
também são admitidas as espécies citadas em algum dos anexos da “Convenção sobre o Comércio 
Internacional das Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção” (CITES, 2013). 

Do total de espécies apontadas para o PNM Bosque da Barra, 18,6 % (21 espécies) encontram-se em 
um dos cinco âmbitos. Com relação à CITES, 14 são as espécies apontadas, sendo todos 
representantes de cinco famílias, a saber: Accipitridae (gaviões), Falconidae (falcões), Psittacidade 
(papagaios e periquitos), Strigidae (corujas) e Trochilidae (beija-flores), todas listadas no Anexo II 
deste documento, já a espécie falcão peregrino, visitante do Hemisfério Norte, encontra-se no Anexo 
I. Somente a saíra-sapucaia Tangara peruviana foi apontada na lista da IUCN, com o status de 
vulnerável. 

Não há espécies apontadas nas listas nacional e a única apontada para o Estado é o coleiro-do-brejo 
Sporophila collaris, com status Em Perigo. Já para o município do Rio de Janeiro, seis são as espécies 
ameaçadas: 

I. Vulnerável: a curica Amazona amazonica, o tangará Chiroxiphia caudata e o tico-tico 
Zonotrichia capensis. 

II. Em Perigo: o caboclinho Sporophila bouvreuil e o coleiro-do-brejo Sporophila collaris. 

III. Criticamente em Perigo: a jacupemba Penelope superciliaris. 

Cabe lembrar que, embora o âmbito internacional mais se aproxime da realidade global, levando-se 
em conta a distribuição geográfica como um todo, ela desconsidera – por definição – eventuais 
táxons que regionalmente podem ser considerados comuns ou mesmo abundantes, ainda que na 
maior parte de sua área de ocorrência eles mereçam uma posição destacada. É por essa razão que 
avaliações setorizadas, considerando o âmbito regional merecem apreciações diferenciadas de 
acordo com a abrangência. 

Grande parte das espécies citadas encontram-se nessas categorias devido a degradação de seu 
hábitat natural, pelo avanço dos grandes centros urbanos. Esse cenário, juntamente com a caça e a 
captura para cativeiro faz com espécies exigentes quanto à qualidade ambiental aos poucos se 
tornem escassas e com pequenas populações isoladas em fragmentos vegetacionais, dificultando 
desse modo, a reprodução e, consequentemente, o fluxo gênico.  

Um ponto positivo para o PNM Bosque da Barra é a presença de placas informativas da fauna ali 
presente, inclusive com espécies da avifauna. Tal atitude estimula os frequentadores a identificarem 
tais espécies tomando conhecimento delas e, possivelmente, valorizando essas espécies presentes 
na cidade, mais especificamente na Baixada de Jacarepaguá (Figura 11.25). 
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Figura 11.25 Placas informativas sobre avifauna visando a educação ambiental aos frequentadores do 
PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Visando a valorização da avifauna brasileira e da própria UC, é de grande valia a intensificação de 
projetos voltados à ornitofilia. Cartilhas demonstrando o que vem a ser a prática do birdwhatching23, 
como fazê-lo e quais as espécies que se espera encontrar no Parque estimularia as pessoas a iniciar 
tal atividade. Os registros dessas listas confeccionadas pelos visitantes poderão corroborar e 
atualizar a lista de aves oficial do Parque. 

A escolha de uma espécie bandeira é extremamente interessante, pois sabe-se que tais espécies são 
carismáticas e tornam-se ícones de conservação e, com isso, sem dúvida, muitas outras poderão ser 
preservadas por terem a sorte de estar à sombra dessas espécies (BERGALLO et al., 2000). 
Recomenda-se o tiê-sangue Ramphocelus bresilius por sua coloração vermelha viva, bastante 
atraente, e por ser espécie endêmica do Bioma Mata Atlântica no qual está inserida a referida UC. 

O gênero Ramphocelus compreende oito espécies de pássaros neotropicais, pertencentes à Família 
Thraupidae, assim como as saíras e os sanhaçus Tangara sp. O tiê-sangue Ramphocelus bresilius 
ocorre desde o estado da Paraíba até Santa Catarina, sendo uma espécie endêmica da costa atlântica 
brasileira e considerada ave símbolo do bioma Mata Atlântica. Ocupa diversos hábitats como as 
restingas (MALLET-RODRIGUES et al., 1995), ecossistema da Baixada de Jacarepaguá. 

A plumagem vermelha sangue é um resultado do processo de seleção sexual onde somente os 
machos a detém, geralmente a partir do segundo ano de vida. As fêmeas e juvenis possuem a cor 
mais parda avermelhada (Figura 11.26). São aves frugívoras, sendo importantes dispersoras de 
sementes das espécies vegetais de restinga, conforme pesquisado por Castiglioni e colaboradores 
(1995) nas restingas da Barra de Maricá, e por Gomes e colaboradores (2008) em um estudo do 
potencial de dispersão de sementes de seis espécies de restingas no Sudeste do Brasil. 

                                                           
23

Passeios ecoturísticos ou de recreação com a finalidade de realizar a observação de aves em seu hábitat natural. 
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Figura 11.26 Dimorfismo sexual na espécie tiê-sangue Ramphocelus bresilius, endêmica da Mata Atlântica. 

  
Legenda: (A) Indivíduo fêmea de tiê-sangue Ramphocelus bresilius; (B) Indivíduo macho de tiê-sangue 
Ramphocelus bresilius. 
Fonte: Carvalheira, 2012. 

11.2.2.4 Espécies Exóticas 

No contexto de animais exóticos e invasores, dois casos são de fundamental atenção: o das galinhas-
d’angola e dos saguis. Com relação à primeira espécie, recomenda-se a retirada imediata e até lá, 
deve-se realizar um acompanhamento dos indivíduos de galinha-d’angola Numida meleagris, 
observando se esses exemplares estão competindo por recursos com outras espécies da fauna nativa 
ou mesmo sendo possíveis transmissores de alguma patologia aviária. Apesar de ser considerada 
uma espécie doméstica, em termos de legislação do Ministério do Meio Ambiente, sua criação em 
cativeiro é ainda recente e os indivíduos cativos possuem características e rusticidade para a vida 
livre. Sem controle, essas aves poderão se reproduzir elevando sua população em curto espaço de 
tempo.  

Observou-se em campo a presença de exemplares de saguis Callithrix sp., espécie extremamente 
prejudicial à avifauna, pois sendo bioinvasoras são predadoras dos ovos e ninhos das aves. Para os 
saguis, é essencial pensar em um plano de manejo em relação à presença de espécies invasoras no 
Parque, como o caso do sagui-de-tufo-branco Callithrix jacchus e o sagui-de-tufo-preto Callithrix 
penicillata e seus híbridos, avistados em campo, pois é uma ameaça às espécies de aves que 
nidificam no Parque, como o endêmico tié-sangue Ramphocelus bresilius e as espécies listadas com 
algum grau de ameaça. 

11.2.2.5 Pressões Sofridas pela Avifauna  

As pressões sofridas pela avifauna na região de estudo são praticamente as mesmas verificadas em 
outras regiões brasileiras. Destaca-se, pela importância, a perda de hábitat, seja pelo 
desflorestamento completo ou pela retirada de organismos com um peso muito grande no ciclo de 
vida de algumas aves, principalmente naquelas espécies muito exigentes ecologicamente. Esse 
processo, embora pouco visível no âmbito específico da Unidade de Conservação aqui considerada, é 
notável em seu entorno, como decorrência da antropização secular existente na região. 

Impactos de perturbações ambientais na região de entorno do PNM Bosque da Barra é evidente, 
sendo este Parque margeado pelas principais avenidas da Barra da Tijuca (avenidas Ayrton Senna e 
das Américas) e pela avenida Rachel de Queiroz, onde foi constataado, durante a realização do 
trabalho de campo, elevadíssimo fluxo de veículos (carros, caminhões e ônibus). De mesma forma 

A 
B 
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constatou-se, para a rua Rachel de Queiroz, considerável fluxo de automóveis. Na Avenida das 
Américas encontra-se o BRT interligando os bairros de Santa Cruz e Barra da Tijuca. Tais condições 
resultam em pressões antrópicas na forma de barulho excessivo e poluentes para dentro da UC. 
Também foi verificado um elevado número de aeronaves sobrevoando o Parque situado nas 
proximidades do  aeroporto de Jacarepaguá. 

Segundo Lanzer (2007), as populações de aves sofrem impactos em função do ruído de tráfego, 
podendo acarretar, inclusive, redução na densidade populacional e no sucesso reprodutivo por 
estresse ou mascaramento, uma vez que estudos indicam ser este motivo de interferência na 
comunicação, prejudicando a atração de parceiros, coesão social, defesa, detecção de presas, 
navegação, entre outros comportamentos. 

Visando compensar o ruído ambiental algumas espécies, na tentativa de evitar o mascaramento, 
aumentam o nível sonoro de suas vocalizações, conhecido como efeito Lombard (LOMBARD, 1911 
apud LANZER, 2007). Entretanto, a produção de sons com níveis mais altos requer um maior gasto 
energético e consequentemente, causa prejuízo à espécie. 

Além da presença de animais domésticos e exóticos que representam ameaça à avifauna do PNM 
Bosque da Barra, existe também a circulação de pessoas, pelas calçadas que o margeiam, as quais, 
eventualmente, lançam lixos e demais objetos para dentro da UC. Observou-se, durante os 
levantamentos de campo, a presença de lixo (como embalagens de biscoitos) que foram lançados 
nas áreas de mata do Parque. Mesmo havendo coletores de lixo e a existência de avisos com apelos 
contrários a tais procedimentos, frequentadores do local ainda cometem tal atitude causando dano 
ao ecossistema local. 

A iluminação pública interfere dentro do PNM Bosque da Barra, mas é essencial para a segurança 
pública dos moradores e transeuntes das ruas do entorno dele. Entretanto, a presença da luz que 
avança em seu interior é prejudicial à vida da avifauna noturna. 

11.2.3 HERPETOFAUNA 

A Região Neotropical apresenta uma das mais ricas herpetofaunas do mundo (DUELLMAN, 1990; 
POUGH et al., 2004) e o Brasil, com toda a sua dimensão territorial e diversidade de biomas, é um 
dos países que abrigam as mais diversas faunas de anfíbios e répteis do planeta, com um total de 946 
espécies de anfíbios e 744 de répteis até então registradas (SBH, 2013; BÉRNILS & COSTA, 2012; 
SEGALLA et al., 2012). 

Dentro desse contexto, a Mata Atlântica é um dos biomas que apresentam elevadas diversidades e 
taxas de endemismo (HADDAD, 2008; MARTINS & MOLINA, 2008), que se devem, entre outros 
fatores, às grandes variações latitudinais, altitudinais e climáticas, e aos diversos gradientes 
orográficos e geopedológicos, os quais, em conjunto, causam uma imensa heterogeneidade espacial 
(BÉRNILS, 2003). Atualmente é um dos biomas brasileiros mais ameaçados, restando 
aproximadamente 7 % da sua cobertura original (FUNDAÇÃO SOS MATA ATLÂNTICA, 2011). A 
acentuada biodiversidade e notável variedade de endemismos, bem como o alto grau de 
degradação, fazem com que esse bioma enquadre-se nas 25 regiões prioritárias para estudo e 
conservação da biodiversidade no mundo (MYERS et al., 2000). 

Alterações causadas pelo homem nos ambientes naturais têm reflexo direto sobre a fauna, sendo 
responsáveis por oscilações na riqueza e abundância, ou até mesmo declínios populacionais e 
extinções em muitas espécies de anfíbios e répteis (POUGH et al., 2004). Declínios populacionais em 
anuros têm sido documentados em diversas regiões do planeta (BLAUSTEIN, 1994; ALFORD & 
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RICHARDS, 1999; STUART et al., 2004; LIPS et al., 2005). No Brasil, de forma geral, o desmatamento 
das florestas representa a principal ameaça às espécies (HADDAD, 2008). Com relação aos répteis, a 
perda e a degradação dos ambientes naturais também são apontados como as principais ameaças às 
espécies brasileiras (MARTINS & MOLINA, 2008) e, além dessas, incluem-se a introdução de espécies 
invasoras, poluição, doenças, uso desregrado e mudanças climáticas globais (WILCOX & MURPHY, 
1985; GIBBONS et al., 2000; POUGH et al., 2004). 

Entre as muitas a vidades humanas que causam a perda de hábitats, o desenvolvimento urbano 
produz algumas das maiores taxas de ex nção local, e com frequência elimina a maioria das espécies 
nativas. Os efeitos causados pela urbanização muitas vezes é mais duradouro do que outros  pos de 
perda de hábitat. Ações antrópicas tem sido recuperadas pela sucessão ecológica que vem 
restaurando hábitats de  orestas subtraídas para dar espaço às atividades agrícolas e de exploração 
madeireira, enquanto as áreas mais urbanizadas de determinadas regiões, decorrentes do 
desenvolvimento urbano, não apenas persistem, mas con nuam a se expandir e ameaçam outros 
ecossistemas locais (FREITAS-FILHO, 2013). 

A degradação de hábitats afeta as populações de algumas espécies de répteis, por exemplo os 
quel nios, que são afetados pela redução de ambientes u lizados para termoregular e reproduzir. 
Construçoões de rodovias, aterros, poluição ou a presença de animais domés cos, têm afetado tanto 
espécies terrestres como aquá cas de tartarugas. Com a perda de áreas para suas a vidades muitas 
espécies se adaptaram a viver em ambientes urbanos, por exemplo os jacarés-de-papo-amarelo, que 
termoregulam em calçadas pavimentadas e se deslocam por meio urbano causando temor e receio 
na população humana local (FREITAS-FILHO et al., 2009). As construções de condomínios, áreas 
residenciais e industriais, áreas de recreação, e despejo de esgoto in natura nas lagoas de 
Jacarepaguá têm afetado a distribuição e dieta dos jacarés no município do Rio de Janeiro (FREITAS-
FILHO, 2008). Espécies já ameaçadas pela urbanização também tendem a ser ameaçadas pela 
agricultura, recreação, construção de estradas, e muitos outros impactos humanos, enfa zando as 
transformações exclusivamente de longo alcance que acompanham a expansão humana, tais como a 
poluição e alteração no equilíbrio dos ecossistemas (FREITAS-FILHO, 2013). 

11.2.3.1 Método 

Para a elaboração deste diagnóstico e lista de espécies de ocorrência confirmada ou esperada para a 
área em estudo foram utilizados os dados existentes em literatura especializada, ou seja, 
referendados em: Marcovaldi & Marcovaldi (1985), Carvalho-e-Silva et al. (2000), Fernandes & 
Gandolfi (2000), Rocha (2000), Vrcibradic & Rocha (2002), Rocha et al. (2003), Rocha et al. (2005), 
Perez & Ribeiro (2008), Rocha et al.(2008), Rocha et al. (2009), Pontes et al. (2009), Izecksohn & 
Carvalho-e-Silva (2010), Salles & Silva-Soares (2010), Figueiredo (2010) e Lopes et al. (2012). 

A coleta de dados primários foi realizada no âmbito de confirmação dos dados secundários, e não 
teve objetivo de captura e coleta de nenhum espécime encontrado. Desta forma, a coleta de dados 
primários foi realizada nos dias 23, 24 e 25 de setembro de 2013, em duas campanhas de campo com 
dois dias não consecutivos para que se obtivesse uma precisão dos dados em relação a identificação 
da herpetofauna local residente e visitante, respeitando os horários de atividade de cada grupo 
taxonômico. 

Para a herpetofauna, observou-se a indicação de pontos de amostragem que representam a 
heterogeneidade ambiental que perpassa as implicações de impacto urbano na UC. A coleta de 
dados primários considerou os representantes de dois importantes grupos de vertebrados: anfíbios e 
répteis – onde ambos possuem espécies bastante sensíveis às alterações ambientais, especialmente 
anfíbios em relação às alterações de ambientes lacustres e alagados, e répteis em relação à cadeia 
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trófica. As espécies foram amostradas utilizando-se métodos específicos de observação, 
determinação direta e indireta dependendo do grupo faunístico em questão. A amostragem junto a 
moradores locais foi utilizada apenas como indicativo de espécies a serem procuradas e não como 
registros de ocorrência.  

A seguir estão apresentados os métodos que foram utilizadas, com um esforço amostral total de 
12 horas, distribuídas em 3 dias de campo com 4 horas de amostragem/dia. O trabalho de campo foi 
realizado entre as 18 e 22 h, aproveitando o horário crepúsculo e noturno: 

I. Busca ativa para observação direta, consistindo no caminhamento e procura visual ao 
longo de transecções lineares (BUCKLAND et al., 1993), realizadas sobre a área da 
Unidade de Conservação nos períodos diurno e noturno. Durante as transecções foram 
buscados e examinados os potenciais microhábitats utilizados por répteis e anfíbios, 
como bromélias, folhiço e troncos caídos (JAEGER, 1994), com remoção de substratos 
como pedras, troncos e folhiço para detecção de espécies crípticas (Figura 11.27); 

II. Determinação indireta: registro de ninhos de espuma (anfíbios) em poças temporárias e 
permanentes, bromélias, e compartimentos artificiais de água, abrigos e pegadas 
(rastros para répteis) para determinação das espécies. Os registros duvidosos foram 
colocados em nível genérico; 

III. Observação de animais em estruturas de ruas, pontes e tubulações. 

Figura 11.27 Registro de busca ativa em trilha do PNM Bosque da Barra e micro hábitats específicos para 
encontrar a herpetofauna. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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11.2.3.2 Composição e riqueza 

a) Anfíbios anuros 

O Brasil possui a maior diversidade em an bios anuros no mundo, sendo conhecidas atualmente 913 
espécies (SEGALLA et al., 2012). Apesar da degradação histórica da Mata Atlân ca, é possível 
encontrar mais de 400 espécies de anuros (HADDAD et al., 2008), correspondendo a mais de 47 % 
das espécies brasileiras. Diversas espécies de invertebrados e de vertebrados, inclusive anuros, 
habitam a camada de serrapilheira que se acumula sobre o solo das  orestas, principalmente na 
 oresta ombró la densa, sendo este o  po de cobertura vegetal que compõe os maiores fragmentos 
de Mata Atlân ca e onde foram registrados os maiores níveis de riqueza de espécies de anuros 
(BRAGAGNOLO & PINTO-da-ROCHA, 2003; INDICATTI et al., 2005; MENIN et al,. 2005; VAN SLUYS et 
al., 2007; ALMEIDA-GOMES et al. 2008). 

A região atlântica do estado do Rio de Janeiro compreende um mosaico de ambientes, 
representados por florestas de encosta, matas de baixada litorânea, restingas, lagunas, manguezais, 
praias e ambientes costeiros marinhos. Essa grande heterogeneidade ambiental reflete diretamente 
sobre a fauna, favorecendo a existência de uma grande diversidade de espécies (BERGALLO et al., 
2000). 

A herpetofauna dessa região é representada em sua maioria por formas de ampla distribuição 
geográfica, ocorrentes em outras regiões do Estado e do Brasil, no entanto, algumas espécies 
apresentam distribuição restrita à costa fluminense. Nos últimos anos diversos estudos abordando 
comunidades de anfíbios e répteis têm sido desenvolvidos no município do Rio de Janeiro. Esses 
trabalhos têm-se concentrado principalmente nas áreas de Grumari (CARVALHO-e-SILVA et al., 2000; 
ROCHA, 2000; VRCIBRADIC & ROCHA, 2002; ROCHA et al., 2003; 2004; 2005; 2008; 2009) e Prainha 
(FIGUEIREDO, 2010), situadas no sudoeste do município e na Serra do Mendanha (PONTES & ROCHA, 
2008; PONTES et al., 2008; 2009; 2010; PONTES, 2010), localizada na região norte da cidade. 

Dentre os estudos mais completos realizados sobre a fauna de anfíbios da região destaca-se 
Izecksohn & Carvalho-e-Silva (2010), onde é apresentada uma lista comentada das espécies 
ocorrentes para todo o município do Rio de Janeiro, que cita 69 espécies, das quais 68 são anuros e 
uma pertence à ordem Gymnophiona. 

A existência de muitos remanescentes florestais, maciços rochosos, áreas de baixada e restingas 
arenosas, ainda em bom estado de preservação, garantem a manutenção da rica herpetofauna 
observada no município. No entanto o crescimento desordenado das áreas urbanas representa uma 
grande ameaça às comunidades herpetofaunísticas da região, tornando-se imprescindível a proteção 
dos remanescentes naturais, a fim de garantir a sobrevivência das espécies que neles habitam e 
deles dependem. 

Registrou-se a ocorrência confirmada de 20 espécies de anfíbios anuros para a área do PNM Bosque 
da Barra (Quadro 11.5), correspondendo a 29,41 % do total de espécies assinaladas para todo o 
município do Rio de Janeiro (n = 68, Izecksohn & Carvalho-e-Silva, 2010). As espécies registradas 
pertencem a três famílias: Hylidae, Microhylidae e Leptodactylidae, sendo a família Hylidae a mais 
representada, com 17 espécies assinaladas (Figura 11.28). Os anfíbios utilizam todos os hábitats e 
microhábitats observados ao longo da UC, sendo encontrados em bromélias, troncos caídos, folhiço 
às margens da lagoa (Figura 11.29). 
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Figura 11.28 Anfíbios encontrados durante os transectos, seja por vocalização ou encontro visual, 
ocorrentes no PNM Bosque da Barra. 

  

  
Legenda: A - Leptodactylus latrans; B - Aparasphenodon brunoi; C - Scinax sp.; D - Dendropsophus elegans. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

No que diz respeito à preferência por substrato, as espécies arborícolas constituem-se maioria, fato 
esse relacionado à presença em maior número de espécies pertencentes à família Hylidae, que 
representa o grupo das pererecas e da família Microhylidae, está com um único exemplar para o 
PNM Bosque da Barra. Já os táxons pertencentes à família Leptodactylidae são formas tipicamente 
terrícolas. 

Quadro 11.5 Lista das espécies de anfíbios com ocorrência confirmada para a área do PNM Bosque da 
Barra com base em registros de literatura. 

TÁXON NOME POPULAR HÁBITAT 
AMBIENTE DE 
REPRODUÇÃO 

HYLIDAE    

Aparasphenodon brunoi Perereca Floresta/ estinga Brejos e bromélias 

Dendropsophus bipunctatus Perereca Floresta/Restinga Brejos, poças e rios 

Dendropsophus decipiens Pererequinha Floresta/Restinga Poças 

Dendropsophus elegans Perereca-de-quadro Floresta/Restinga Brejos e poças 

Dendropsophus meridianus Perereca Floresta/ 
Restinga 

Poças 

Dendropsophus oliveirai Rãzinha-da-mata Floresta/ 
Restinga 

Poças 

C 

A B 

D 
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TÁXON NOME POPULAR HÁBITAT 
AMBIENTE DE 
REPRODUÇÃO 

Dendropsophus 
pseudomeridianus 

Perereca Floresta/Restinga Brejos 

Hypsiboas albomarginatus Perereca-verde Floresta/Restinga Brejos, poças e rios 

Phyllomedusa rohdei Perereca-verde Floresta/Restinga Poças 

Scinax alter Perereca-do-litoral Floresta/Restinga Brejos, poças e rios 

Scinax argyreornatus Perereca-de-
bromélia 

Floresta/Restinga Brejos e bromélias 

Scinax cuspidatus Raspa-cuia Floresta/Restinga Brejos, poças e rios 

Scinax perpusillus Perereca-das-
bromélias 

Floresta/Restinga Bromélias 

Scinax x-signatus Perereca-de-
bromelia 

Floresta/Restinga Brejos e bromélias 

Scinax sp. Perereca Floresta/Restinga Brejos e bromélias 

Sphaenorhynchus planicola Perereca-limão Floresta/Restinga Brejos 

Trachycephalus 
nigromaculatus 

Perereca Floresta/Restinga Brejos, poças e rios 

MICROHYLIDAE    

Chiasmocleis carvalhoi Rãzinha-da-mata Floresta/Restinga Brejos, poças e rios 

LEPTODACTYLIDAE    

Leptodactylus fuscus Rãzinha-piadeira Floresta/Restinga Câmaras subterrâneas 

Leptodactylus latrans Rã-de-bigode Floresta/Restinga Brejos e poças 

Fonte: Carvalho-e-Silva et al., 2000; Rocha et al., 2003; Rocha et al., 2005; Rocha et al., 2008; Izecksohn & 
Carvalho-e-Silva, 2010; Lopes et al., 2012. 

As formações vegetacionais, bem como os tipos de recursos hídricos disponíveis, relacionam-se 
fortemente com a estrutura das assembleias de anuros, e a presença de ambientes aquáticos 
específicos tem grande influência na estruturação desses agrupamentos. De acordo com as 
preferências reprodutivas das espécies registradas e a ocorrência de diferentes ambientes de 
reprodução observados na área alvo deste estudo, a comunidade de anfíbios anuros da região pode 
ser caracterizada em treze grupos:  

I. Espécie associada às bromélias, onde nasce, cresce e se reproduz, desovando na água 
acumulada nessas plantas. A este grupo pertence a pererequinha Scinax perpusillus; 

II. Espécie que desova em poças no interior ou borda florestal (Dendropsophus decipiens); 

III. Espécie que se reproduz em poças permanentes localizadas no interior da floresta. Este 
grupo inclui a perereca-verde Phyllomedusa rohdei; 

IV. Espécie que desova em câmaras subterrâneas escavadas, por eles próprios sob o solo, 
os ovos ricos em vitelo são depositados em um ninho de espuma e as larvas ali se 
mantêm até concluírem a metamorfose, quando então abandonam a câmara. Neste 
grupo encontra-se a rãzinha-piadeira Leptodactylus fuscus; 

V. Espécie que desova em áreas alagáveis junto às poças, às quais os girinos se deslocam 
para se desenvolver (rã-de-bigode Leptodactylus latrans); 
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VI. Espécies que se reproduzem em poças ou brejos em áreas abertas ou próximos à mata 
(Dendropsophus elegans, Dendropsophus decipiens); 

VII. Espécies mais generalistas (Hypsiboas albomarginatus, Scinax alter), que se reproduzem 
em brejos, poças, rios e em áreas urbanas. 

VIII. Chiasmocleis carvalhoi pertencente à família Microhylidae é a única espécie presente no 
PNM Bosque da Barra que se encontra na lista de espécies ameaçadas de extinção, se 
enquadrando de acordo com a IUCN como “endangered”, assim como vulnerável na 
lista municipal e estadual para o Rio de Janeiro. 

b) Répteis 

Por meio da análise dos dados de literatura (MARCOVALDI & MARCOVALDI, 1985; FERNANDES & 
GANDOLFI, 2000; ROCHA, 2000; VRCIBRADIC & ROCHA, 2002; ROCHA et al., 2005; ROCHA et al., 
2009; FIGUEIREDO, 2010; SALLES & SILVA-SOARES, 2010; LOPES et al., 2012) pode-se considerar a 
ocorrência de 16 espécies de répteis, divididos em seis serpentes, seis lagartos, três quelônios e um 
crocodiliano (Quadro 11.6). Os répteis foram encontrados distribuídos por todos os hábitats 
observados na UC, apresentando uma adaptação mesmo diante da presença constante de pessoas 
visitantes ao Parque, com atividades diurna, vespertina e noturna. A predominância foi de lagartos 
em relação a fácil observação durante as atividades de busca ativa. As serpentes foram pouco 
registradas durante a etapa de confirmação em campo (dados primários).  

Quadro 11.6 Lista das espécies de répteis com ocorrência confirmada ou esperada para a área do PNM 
Bosque da Barra com base em registros de literatura. 

TÁXON NOME POPULAR HÁBITAT HISTÓRIA NATURAL 

TESTUDINES    

TESTUDINIDAE    

Chelonoidis carbonaria Jabuti-de-cabeça-vermelha FLO Te; Di; Ov 

CHELIDAE    

Acanthochelys radiolata Cágado FLO/RES Aq; No; Ov 

Phrynops geoffroanus Cágado-pescoçudo FLO/RES Aq; No; Ov 

CROCODYLIA    

ALLIGATORIDAE    

Caiman latirostris Jacaré-de-papo-amarelo RES Aq; No; Ov 

SQUAMATA    

SAURIA    

TROPIDURIDAE    

Tropidurus torquatus Lagartixa-das-pedras FLO/RES Te; Di; Ov 

GEKKONIDAE    

Hemidactylus mabouia Lagartixa-de-parede FLO/RES Te; No; Ov 

SCINCIDAE    

Brasiliscincus agilis Lagarto-de-bromélia FLO/RES Te; No; Ov 

DACTYLOIDAE    

Dactyloa punctata Lagarto FLO/RES Te; No; Ov 
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TÁXON NOME POPULAR HÁBITAT HISTÓRIA NATURAL 

TEIIDAE    

Ameiva ameiva Calango FLO/RES Te; Di; Ov 

Salvator merianae Teiú FLO/RES Te; Di; Ov 

SERPENTES    

BOIDAE    

Boa constrictor constrictor Jiboia FLO/RES Sa; No; Vi 

COLUBRIDAE    

Chironius bicarinatus Cobra-cipó FLO/RES Sa; Di; Ov 

Thamnodynastes sp Cobra-cipó FLO/RES Sa; Di; Ov 

Helicops carinicaudus Cobra-d’água FLO/RES Aq; Di/No; Vi 

Erythrolamprus miliaris Cobra-d’água FLO/RES Sq; Di/No; Ov 

VIPERIDAE    

Bothrops jararaca Jararaca FLO/RES Te; Di/No; Vi 

Legenda: FLO = ambiente de floresta; PRA = praia; RES = ambiente de restinga; Aq = aquático; Cr = criptozóico; 
Di = diurno; Di/No = diurno e noturno; Fo = fossorial; No = noturno; Ov = ovíparo; Sa = semi-arborícola; Sq = 
semi-aquático; Te = terrestre; Vi = vivíparo. 
Fonte: Marcovaldi & Marcovaldi, 1985; Fernandes & Gandolfi, 2000; Rocha, 2000; Vrcibradic & Rocha, 2002; 
Rocha et al., 2005; 2009; Figueiredo, 2010; Salles & Silva-Soares, 2010; Lopes et al., 2012. 

 Quelônios 

Verifica-se a ocorrência de três espécies continentais de quelônios no PNM Bosque da Barra, sendo o 
jabuti-de-cabeça-vermelha Chelonoidis carbonaria, que ocorre naturalmente nas formações 
amazônicas, caatinga, cerrado e pantanal, considerada uma espécie introduzida na Mata Atlântica.  

 Crocodilianos 

O jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris é o único crocodiliano nativo do estado do Rio de 
Janeiro, ocorrendo ao longo de todo o litoral fluminense (ROCHA et al., 2004; FREITAS FILHO, 2013). 
A espécie pode ser encontrada em todo o complexo lagunar de Jacarepaguá do município do Rio de 
Janeiro, assim como em toda região sudeste do Brasil (FREITAS-FILHO, 2013). Apesar de sua ampla 
distribuição ainda existe uma deficiência de informações quanto ao seu status em níveis locais 
dentro de sua área de ocorrência em território nacional (VERDADE et al., 2010; FREITAS FILHO, 
2013). 

Os jacarés são o símbolo do complexo de lagoas de Jacarepaguá e é considerada uma espécie chave 
para o equilíbrio ecológico da comunidade biológica na UC. Na lagoa do PNM Bosque da Barra os 
jacarés são vítimas de discriminação por parte dos visitantes e por vezes admirados pelos mesmos, 
pois o animal se faz presente em todos os períodos do dia, utilizando as margens da lagoa, lagoa 
aberta e ambientes gramados próximos ao local de piquenique e recreação dos visitantes. 

O jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris, é uma espécie que se encontra, para o município do 
Rio de Janeiro, como ameaçada pelo avanço urbano e pela falta de planejamento urbanístico que 
vêm reduzindo cada vez mais as áreas naturais. Na UC pode-se observar a presença dos animais em 
uma lagoa e entre vegetações pantanosas em meio ao despejo in natura de esgoto nas lagoas do 
complexo lagunar de Jacarepaguá. A lagoa do PNM Bosque da Barra encontra-se toda dentro da área 
do Parque, e não apresenta conexão com ambientes urbanos do entorno. Porém, a lagoa sofre com 
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as obras de dragagem e drenagem dos condomínios, devido a intervenção no lençol freático, que é a 
principal fonte de abastecimento da lagoa.  

 Lagartos 

No tocante à fauna de lagartos, há menção de ocorrência de seis espécies, distribuídas entre cinco 
famílias: Tropiduridae, Gekkonidae, Dactyloidae, Teiidae e Scincidae (Figura 11.29). Todas as espécies 
utilizam e se expõe às intervenções urbanas dentro da UC. É bastante comum observar os lagartos (o 
Calango Tropidurus torquatus; a Ameiva Ameiva ameiva e o Teiú Salvator merianae) atravessando os 
limites do Parque para dentro de áreas urbanas. São espécies de ampla distribuição ao longo da 
costa atlântica fluminense. 

Figura 11.29 Répteis frequentemente avistados dentro do PNM Bosque da Barra, com base em dados 
primários e secundários. 

  

  
Legenda: A - Caiman latirostris (dados primários); B - Salvator merianae; C - Bothrops jararaca; D - Phrynops cf. 
geoffroanus. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Com relação à ocupação dos ambientes da área do Parque, a maioria das espécies habitam tanto o 
ambiente arbustivos como a restinga. No entanto, algumas são consideradas hábitat-especialistas, 
habitando somente a floresta (Dactyloa punctata) e bromeliáceos (Brasiliscincus agilis). O lagarto 
teiú Salvator merianae, a lagartixa-de-parede Hemidactylus mabouia e a lagartixa-das-pedras 
Tropiduru torquatus, são espécies generalistas, sendo bastante tolerantes à presença humana, 
podendo também ocupar o ambiente periantrópico. 

No que diz respeito à preferência por substrato, a maioria dos lagartos assinalados para o PNM 
Bosque da Barra compreende formas terrícolas, porém muitas delas apresentam certo grau de 

C 

A B 

D 
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arborealidade, possuindo hábitos bromelícolas como as espécies Hemidactylus mabouia e 
Brasiliscincus agilis. 

 Serpentes 

As serpentes, juntos com os lagartos, formam o grupo mais representativo em número de espécies 
no Parque, totalizando 6 táxons, distribuídos entre três famílias: Boidae, Colubridae e Viperidae. As 
espécies registradas apresentam ampla distribuição na costa atlântica do Rio de Janeiro, sendo a 
maioria delas também bastante comuns em outras regiões do Estado (MARQUES et al., 2001). 

De modo geral a comunidade de serpentes da área alvo do estudo é caracterizada por formas semi-
arborícolas, diurnas e ovíparas, que podem habitar tanto o ambiente florestal como o ambiente de 
restinga do Parque. Por vezes são registradas em áreas urbanizadas adentrando e atravessando vias 
pavimentadas ao redor da UC. A maioria dos táxons registrados demonstram-se bastante tolerantes 
à presença humana, podendo ser observados junto aos locais utilizados pelos visitantes, como trilhas 
e orlas das matas. 

Espécies semi-arborícolas são predominantes no Parque, reflexo claro da maior expressividade do 
ambiente de restinga na área. No entanto, formas terrestres, aquáticas, semiaquáticas e criptozóicas 
também podem ser encontradas. 

11.2.3.3 Espécies Endêmicas 

Nenhuma espécie de anfíbio ou réptil registrada para a área de estudo é endêmica do estado do Rio 
de Janeiro (Izecksohn &Carvalho-e-Silva; 2010; Rocha et al., 2005). 

11.2.3.4 Espécies Ameaçadas 

Dentre as espécies de anfíbios registradas para o PNM Bosque da Barra, somente Chiasmocleis 
carvalhoi, pertencente à família Microhylidae, encontra-se na lista de espécies ameaçadas de 
extinção, se enquadrando de acordo com a IUCN como “endangered”, assim como vulnerável na lista 
municipal e estadual para o Rio de Janeiro (CARVALHO-e-SILVA et al., 2000; ROCHA et al., 2005). 

Dentre as espécies de répteis encontradas no Parque, o jabuti-de-cabeça-vermelha Chelonoidis 
carbonaria, o cágado-de-brejo Acanthochelys radiolata, o jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris 
encontram-se enquadradas em alguma categoria de ameaça municipal (FERNANDES & GANDOLFI, 
2000), regional (ROCHA et al., 2000), nacional (MARTINS & MOLINA, 2008) ou internacional (IUCN, 
2011) de espécies ameaçadas de extinção (Quadro 11.7). 

Quadro 11.7 Lista das espécies de anfíbios e répteis ameaçadas de extinção registradas para a área do 
PNM Bosque da Barra. 

TÁXON MRJ ERJ BRASIL IUCN 

Chiasmocleis carvalhoi EN EN EN EN 

Acanthochelys radiolata CR - - - 

Chelonoidis carbonaria CR - - - 

Caiman latirostris EN EN LC LC 

Legenda: MRJ = município do Rio de Janeiro; ERJ = estado do Rio de Janeiro; CR = criticamente em perigo; EN = 
em perigo; VU = vulnerável; LC= Ameaçado devido a deficiência de dados. 
Fonte: Carvalho-e-Silva et al., 2000; Fernandes & Gandolfi (2000); Rocha et al. (2000); Martins & Molina (2008); 
IUCN (2011).  
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11.2.3.5 Espécies Peçonhentas 

Dentro do PNM Bosque da Barra há menção da ocorrência de uma espécie de serpente peçonhenta: 
a jararaca Bothrops jararaca (Figura 11.30). A jararaca B. Jararaca é bastante tolerante à presença 
humana e alterações no ambiente natural, podendo ser encontrada tanto no interior como em áreas 
urbanizadas ao redor da UC. 

Figura 11.30 Jararaca Bothrops jararaca, espécie peçonhenta que ocorre no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Hori Consultoria Ambiental, 2011. 

11.2.3.6 Pressões Sofridas Pela Herpetofauna 

Dentre os maiores impactos sobre a herpetofauna na área do PNM Bosque da Barra destaca-se a 
presença excessiva de visitantes no local, especialmente nos finais de semana. A grande quantidade 
de pessoas na área pode causar diversos transtornos à herpetofauna local, tais como o 
afugentamento das espécies, menos tolerantes à presença humana, das áreas de recreação dos 
visitantes e, principalmente, a produção excessiva de lixo doméstico, que pode contaminar, também, 
os corpos d’água da área utilizados pela herpetofauna. 

A presença, na região, de animais domésticos como cães, gatos e galinhas também representa 
grande ameaça à herpetofauna local, pois esses animais podem predar indivíduos de anfíbios e 
répteis habitantes da área. 

Os problemas observados e avaliados durante a coleta de dados primários, foram: 

I. Falta de hábitat adequado em condições conservadas, sem acesso de visitantes e 
interferências de construção ou adequações urbanas, para uso de répteis e anfíbios – a 
perda de áreas naturais e o sucesso de plantas invasoras alteram os variados hábitats da 
UC e, desta forma, os recursos da herpetofauna local; 

II. Presença de lixo, entulhos e movimentação em demasio nas trilhas – o lixo jogado no 
Parque é consumido ou absorvido pela fauna e com isso há comprometimento à saúde e 
sobrevivência das espécies de répteis e anfíbios; 
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III. Presença de espécies exóticas e invasoras no interior da UC – a falta de um controle de 
espécies exóticas permite que outras espécies sinantrópicas usem os recursos 
disponíveis dentro da área da UC, alimentando-se de filhotes ou consumindo todo 
recurso disponível; 

IV. Soltura de animais de forma inadequada no interior da UC – a falta de conhecimento 
sobre a situação atual de populações naturais têm sido um problema, neste caso, pois 
acarreta a soltura de indivíduos oriundos de regiões diversas do estado do Rio de 
Janeiro que vêm a prejudicar as espécies locais em patamares populacionais graves (eg. 
para Caiman latirostris, FREITAS-FILHO, 2013); 

V. Deficiência de um corpo técnico especializado ou capacitado – a UC não tem nenhum 
biólogo e veterinário acompanhando as atividades e as tomadas de decisão; 

VI. Medida de precaução - a partir de análise sobre a área do PNM Bosque da Barra, sugere-
se proibir a soltura de animais dentro da UC sem um acompanhamento e estudos 
populacionais, como por exemplo a proibição de introdução de jacarés dentro da UC (há 
uma superpopulação residente e introduzida que ainda necessita de acompanhamento 
e estudos complementares). Desta forma minimiza-se os impactos por superpopulação 
de espécies que já existem no Parque, evitando-se a introdução de novas espécies, 
como têm sido feito, no Parque, nos últimos 10 anos,. 

11.2.4 ICTIOFAUNA 

Em decorrência da exploração crescente e abusiva dos recursos naturais, a criação de áreas naturais 
protegidas tem figurado, na atualidade, como um dos principais mecanismos utilizados na proteção 
da biodiversidade ameaçada pelas atividades antropogênicas (PRIMACK, 2001; BENSUSAN, 2006). 
Tais áreas, que podem ser terrestres ou marinhas, são delimitadas geograficamente e manejadas, 
seja por instrumentos legais ou outros, com a meta de manter em longo prazo a diversidade 
biológica, seus serviços ecossistêmicos e valores culturais (HOROWITZ, 2003; IUCN, 2011). No 
entanto, a gestão eficiente das áreas naturais protegidas depende, particularmente, da elaboração e 
implementação dos chamados planos de manejo, os quais são estruturados, por sua vez, em 
inventários e diagnósticos detalhados dos recursos naturais (BENSUSAN, 2006; MEDEIROS, 2006). 

Entre os diferentes ecossistemas costeiros existentes, os ambientes lagunares destacam-se pelas 
funções chave que desempenham, tanto no que diz respeito à reciclagem da matéria orgânica, 
quanto no que se refere ao papel que exercem como áreas de reprodução, berçário, refúgio e 
crescimento para diferentes organismos aquáticos, em especial para a ictiofauna (ESTEVES, 2011). 

 Apesar de sua inestimável importância, os lagos e lagunas costeiras fluminenses encontram-se 
seriamente ameaçados, já que por se situarem, em geral, em áreas costeiras planas e próximas ao 
mar, vem sendo historicamente impactados pela especulação imobiliária, ocupação desordenada, 
modificação da paisagem, e contaminação ambiental, os quais, muitas vezes, vem atuando 
sinergicamente, maximizando seus efeitos adversos (ESTEVES, 1998).  

Neste contexto, a criação e o manejo de unidades de conservação despontam, portanto, como uma 
das poucas alternativas sustentáveis para garantir a manutenção adequada das funções ecológicas 
das lagoas costeiras do município do Rio de Janeiro (PRIMACK & RODRIGUES, 2001; BENSUNSAN, 
2006). Entretanto, embora o Poder Público do Rio de Janeiro venha reconhecidamente ampliando 
seus esforços em prol da ampliação da quantidade de unidades de conservação, sobretudo aquelas 
enquadradas na esfera de gestão municipal, muitas dessas áreas naturais protegidas carecem de 
planos básicos de manejo ou mesmo de levantamentos consistentes sobre seus recursos naturais, 
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acarretando em diversos tipos de conflitos ambientais que ameaçam a integridade dos ecossistemas 
e espécies sob proteção. 

Pertencente à Bacia Hidrográfica da Baixada de Jacarepaguá, com cerca de 300 km2 de superfície, o 
Complexo Lagunar é constituído principalmente pelas Lagoas da Tijuca, Camorim, Jacarepaguá, 
Marapendi e das Taxas. Apesar dos impactos crescentes a que vem sendo submetido, o Complexo 
Lagunar da Baixada de Jacarepaguá constitui ainda uma importante área de reprodução e berçário 
para numerosas espécies de peixes (algumas inclusive ameaçadas de extinção), apresentando, além 
de evidente relevância ecológica, considerável importância econômica, já que algumas dessas lagoas 
também abrigam atividade pesqueira comercial de intensidade variável (BIZERRIL & ARAÚJO, 1993; 
BIZERRIL & PRIMO, 2001).  

11.2.4.1 Métodos 

Para o inventário e diagnóstico da ictiofauna de água doce do lago localizado na área de influência do 
PNM Bosque da Barra foram utilizadas as informações disponíveis no trabalho de Gomes (2006). Este 
autor realizou um estudo minucioso e mais amplo, não somente sobre lago do PNM Bosque da Barra, 
mais também sobre a ictiofauna de todo o complexo do Maciço da Pedra Branca e arredores, incluindo 
as principais lagunas da Baixada de Jacarápaguá. Tal estudo resumiu as informações sobre a ictiofauna 
obtidas entre julho de 2002 e dezembro de 2003 com puçás, redes de picaré e tarrafas, totalizando 45 
excursões a campo e a amostragem de 80 pontos nos ambientes aquáticos de planícies e de encostas. 

 Em cada ponto de coleta também foram registrados dados da localidade, horário de coleta, 
profundidade, tipo de substrato do fundo do corpo d’água, quantidade de vegetação aquática ou 
marginal e velocidade da correnteza, para auxiliar na caracterização da distribuição espacial da fauna 
de peixes e na análise ambiental dos ambientes aquáticos da região.  

A lista das espécies registradas para o lago do PNM Bosque da Barra foi comparada com inventários 
ictiofaunístico obtidos por Gomes (2006) e estudos similares para os demais sistemas lagunares e 
fluviais existentes no complexo do Maciço da Pedra Branca e arredores, com especial atenção dirigida 
para a caracterização de espécies nativas endêmicas ou ameaçadas, e de espécies não-nativas e 
potencialmente invasoras da região.  

11.2.4.2 Composição e Riqueza 

Um total de 12 espécies, pertencentes a 11 gêneros e 7 famílias, foi registrado por Gomes (2006) 
para o lago artificial na área de influência do PNM Bosque da Barra (Fonte: www.fishbase.org, 2013. 

Quadro 11.8), sendo a maioria constituída por espécies de pequeno tamanho (tamanho máximo < 
300 mm CT). Em geral, a maioria das espécies registradas apresenta ampla distribuição em riachos e 
lagunas costeiras não somente do complexo do Maciço da Pedra Branca e arredores (GOMES, 2006), 
mas do sudeste brasileiro como um todo, constituindo, portanto, representantes comuns da 
ictiofauna nativa na Bacia Hidrográfica do Leste (REIS et al., 2003; MENEZES et al., 2007).  

Neste sentido, Hoplerythrinus unitaeniatus, Hoplias cf. malabaricus, Hyphessobrycon bifasciatus, 
Hyphessobrycon reticulatus, Callichthys callichthys, Geophagus brasiliensis, Phalloptychus januarius, 
Poecilia vivipara e Synbranchus marmoratus destacam-se como os principais representantes deste 
grupo, que dado sua ampla distribuição geográfica, considerável tolerância à condições ambientais 
variadas, e por não se encontrarem ameaçadas de extinção, requerem menor atenção no que se 
refere à adoção de medidas de proteção e recuperação de suas populações.  
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Embora a maioria das espécies registradas para o lago do PNM Bosque da Barra apresente ampla 
distribuição e ocorrência em território nacional, três espécies merecem especial atenção. 

A espécie Notholebia minimus (Figura 11.31), anteriormente descrita como Leptolebias minimus e 
vulgarmente conhecida como peixe-das-nuvens, é um rivulídeo anual e de pequeno porte (<30 mm 
CT) que apresenta distribuição restrita a brejos temporários e alagados das baixadas de Jacarepaguá 
e de Sepetiba, e da bacia do rio Guandu, entre os municípios de Itaguaí e Seropédica (COSTA, 2002; 
MENEZES et al., 2007). Entre as características principais dos ambientes em que a espécie ocorre, 
destacam-se as poças temporárias de pequena dimensão e profundidade (≤60 cm), águas escuras 
(cor de chá), de pH frequentemente ácido (=5,7) e concentrações moderadas de oxigênio dissolvido 
(=5,7 mg/L), e predomínio de fundo de lama e de vegetação de tifáceas e gramíneas (COSTA, 1988; 
ARAÚJO et al., 1989). Segundo o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção (volume II; Peixes: 
pag. 133-134; MMA (2008), Notholebias minimus está classificada como espécie ameaçada de 
extinção no território brasileiro, como vulnerável para o estado do Rio de Janeiro, de onde é 
endêmica, Crticamente em Perigo na lista de espécies ameaçadas de extinção no município do Rio de 
Janeiro (Decreto nº 19.149/2000), e enquadrando-se também na categoria de vulnerável tanto em 
nível mundial (IUCN, 2007) como para o Brasil (Biodiversitas, 2002).  

Além de figurar na lista de espécies ameaçadas de extinção (SMAC, 2000; IBAMA, 2004), Notholebias 
minimus foi registrada apenas no lago do PNM Bosque da Barra, na APA das Tabebuias, e em áreas 
palustres da região de Barra de Guaratiba, segundo o levantamento de Gomes (2006). Tais 
resultados indicam, portanto, uma distribuição bastante restrita de N. minimus a um número 
reduzido de ecossistemas aquáticos do Maciço da Pedra Branca e do Complexo Lagunar da Bacia de 
Jacarepaguá, sua área de ocorrência natural, aumentando consideravelmente a vulnerabilidade da 
espécie à completa extinção em decorrência de alterações naturais e de origem antrópica. 

Figura 11.31 Aspectos gerais do corpo e da coloração de um macho de Notholebias minimus espécie 
endêmica dos brejos e alagados Maciço da Pedra Branca e do Complexo Lagunar da Bacia de 
Jacarepaguá. 

 
Fonte: www.fishbase.org, 2013. 

Com relação aos impactos de origem antropogênica, as duas espécies introduzidas de tilápia 
Oreochromis niloticus e Tilapia rendalli (Figura 11.32 e Figura 11.33) representam graves ameaças 
não somente às populações de espécies nativas, e em particular de Notholebias minimus, mas 
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também à integridade do ecossistema lacustre do PNM Bosque da Barra como um todo. A alta 
similaridade entre os hábitos alimentares e reprodutivos entre a tilápia-do-congo T.rendalli e o acará 
Geophagus brasiliensis tem sido reportada como uma das principais causas da depleção populacional 
da espécie nativa nos ambientes em que a primeira foi introduzida (LAZZARO, 1991; SANTOS, 2008).  

Embora ainda não investigados, impactos similares podem estar para outras espécies de peixes 
existentes no lago do PNM Bosque da Barra, inclusive sobre a espécie endêmica e ameaçada 
Notholebias minimus. No caso da tilápia-do-nilo Oreochromis niloticus, além das possíveis interações 
ecológicas adversas com a ictiofauna nativa, a espécie também é considerada como catalisadora da 
degradação ambiental de ecossistemas aquáticos (VITULE et al., 2009). Apesar das graves ameaças 
para ecossistemas aquáticos brasileiros e sua ictiofauna nativa, ambas as espécies invasoras de 
tilápia que foram registradas no lago do PNM Bosque da Barra vêm sendo amplamente utilizadas na 
piscicultura e sistemas de pesca esportiva, apresentando forte tendência de expansão da sua 
ocorrência e distribuição pelo território nacional (BIZERRIL & PRIMO, 2001; SANTOS et al., 2013). 

Figura 11.32 Aspectos gerais do corpo e da coloração de um exemplar de tilápia-do-congo Tilapia rendalli 
espécie originária da África e introduzida no lago do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: www.fishbase.org, 2013. 
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Figura 11.33 Aspectos gerais do corpo e da coloração de um exemplar de tilápia-do-nilo Oreochromis 
niloticus espécie originária da África e introduzida no lago do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: www.fishbase.org, 2013. 

Quadro 11.8 Lista de espécies de peixes de água doce registradas no lago na área de influência do PNM 
Bosque da Barra, segundo Gomes (2006). 

ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 

TAMANHO 

MÁXIMO (MM) 
ORIGEM 

CHARACIFORMES    

ERYTHRINIDAE    

Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix & Agassiz, 1829) Jeju 300 nativa
a
 

Hoplias cf. malabaricus (Bloch, 1794) Traíra 550 nativa
a
 

CHARACIDAE    

Hyphessobrycon bifasciatus Ellis, 1911 Tetra-amarelo <80 nativa
a
 

Hyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911 Lambari <80 nativa
a
 

SILURIFORMES    

CALLICHTHYIDAE    

Callichthys callichthys (Linnaeus, 1758) Tamboatá 300 nativa
a
 

CYPRINODONTIFORMES    

RIVULIDAE    

Notholebias minimus (Myers, 1942) Peixe-das-nuvens <50 nativa
b
 

POECILIIDAE    

Phalloptychus januarius (Hensel, 1868) Barrigudinho <50 nativa
a
 

Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801 Barrigudinho <60 nativa
a
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ESPÉCIES 
NOME 

POPULAR 

TAMANHO 

MÁXIMO (MM) 
ORIGEM 

SYNBRANCHIFORMES    

SYNBRANCHIDAE    

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795 Mussum 600 nativa
a
 

PERCIFORMES    

CICHLIDAE    

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) Acará 400 nativa
a
 

Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758) Tilápia-do-nilo 500 introduzida
c
 

Tilapia rendalli (Boulenger, 1897) Tilápia-do-congo 400 introduzida
c
 

TOTAL (12 espécies) -   

As estimativas para o tamanho máximo foram retiradas do site www.fishbase.org. a = espécie nativa da Bacia 
Hidrográfica do Leste brasileiro; b = espécie endêmica das baixadas de Jacarepaguá e Sepetiba; c = espécie não-
nativa do Brasil, originária da África. 
Fonte: Gomes, 2006. 

11.2.4.3 Pressões Sofridas pela Ictiofauna 

Iniciativas dirigidas à regulamentação do uso do solo e dos recursos hídricos no interior e nas 
cercanias do PNM Bosque da Barra são de suma importância para a conservação das populações de 
Notholebias minimus, uma espécie endêmica do município do Rio de Janeiro e ameaçada de 
extinção. Tais iniciativas devem, portanto, ser implementadas de maneira a impedir a destruição de 
ambientes periodicamente alagáveis na área ocupada e de influência do PNM Bosque da Barra, já 
que a espécie possui requerimentos reprodutivos bastante peculiares. Neste sentido, embora possua 
ciclo de vida curto e atinja rapidamente a maturidade sexual (antes de 1 ano), os adultos de 
Notholebias minimus morrem por ocasião do período de seca, quando as poças temporárias que 
geralmente são seu principal hábitat secam. Os ovos, contudo, que foram enterrados na lama antes 
da evaporação completa da água, mantêm-se no estado de diapausa e eclodem na estação chuvosa 
quando as poças voltam a ficar cheias. 

Desta maneira, a implementação de programas de manejo que, não somente assegurem a proteção 
dos poucos brejos e alagados temporários remanescentes na área ocupada e adjacências do PNM 
Bosque da Barra, como também ampliem a oferta de ambientes adequados para a reprodução e 
desenvolvimento de juvenis da espécie (ex. a criação e a manipulação de hábitats artificiais, como 
poças temporárias, estruturalmente complexas, e protegidas de eventuais predadores e 
competidores) adquire crucial importância para a manutenção e recuperação das populações de 
Notholebias minimus. Outra estratégia não mutuamente excludente para a conservação da espécie 
seria o desenvolvimento de instalações experimentais, com controle da temperatura e da altura do 
nível da água, a fim de maximizar a reprodução e o desenvolvimento de juvenis de Notholebias 
minimus em condições ex-situ (microcosmos), para posterior recomposição ou incremento numérico 
das populações selvagens. Não obstante, considerando que a completa erradicação de espécies de 
peixes invasores é, em geral, virtualmente impossível (SANTOS et al. 2013), faz-se necessária a 
implantação de um programa continuado e dirigido especialmente para o controle populacional de 
tilápias, mas também visando coibir a introdução de novas espécies invasoras, a fim de garantir que 
as demais medidas para à conservação de Notholebias minimus surtam o efeito desejado. Neste 
sentido, vale ressaltar que o conjunto de medidas para a conservação e re-população da espécie 
necessita tanto ser implementado de maneira integrada, como conduzido e monitorado por 
profissionais especializados no tema Conservação e Manejo da Ictiofauna Neotropical, a fim de se 
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identificar corretamente as necessidades de ajustes na execução das ações, de maximizar os efeitos 
positivos sobre as populações selvagens de Notholebias minimus, e de reduzir o risco de impactos ao 
ecossistema e às espécies nativas (SANTOS et al., 2008).  

Por fim, considerando que o levantamento realizado por Gomes (2006) ocorreu há uma década (em 
2003), e que a maioria dos incidentes ambientais relacionados ao mau uso do solo e dos recursos 
hídricos (por ex.: aterros; impermeabilização do solo; danos ao aquífero subterrâneo; rebaixamento 
do nível do lençol freático; bombeamento da água subterrânea; segundo monitoramento realizado 
desde 1999 pelos Gestores da UC) no entorno do PNM Bosque da Barra vem se intensificando após 
2004, faz-se urgente a realização de novos levantamentos da ictiofauna nativa do lago, em especial 
para atualizar o status sobre a integridade biológica das populações de Notholebias minimus. Caso as 
populações da espécie tenham persistido às ameaças antigas (ex. espécies invasoras desde antes de 
2003) e mais atuais (ex. degradação intensa do ecossistema lacustre após 2004), N. minimus 
constitui, devido ao requerimento ecológico da espécie, à coloração exuberante que os indivíduos 
podem atingir, e graças ao avanço dos estudos sobre o comportamento alimentar e reprodutivo de 
espécies aparentadas (COSTA, 2004; MENEZES et al., 2007), um excelente candidato para ser 
utilizada como espécie-bandeira em programas de conservação ambiental do ecossistema lacustre 
na área de influência do PNM Bosque da Barra. 

11.2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A FAUNA TERRESTRE E DULCÍCOLA DO PNM 
BOSQUE DA BARRA 

No tocante à fauna, o PNM Bosque da Barra apresenta grande importância sob o ponto de vista da 
riqueza de espécies e relevância conservacionista, devendo ser prioritária na manutenção dos 
ambientes naturais do município do Rio de Janeiro, garantindo assim a proteção de seus hábitats e 
da fauna associada a estes. 

O PNM Bosque da Barra está inserido na Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá, contendo pequeno 
remanescente de vegetação da Baixada de Jacarepaguá, como os típicos brejos de restinga. O Parque 
conta com o registro confirmado de 113 espécies de aves, abrigando praticamente 20 % da avifauna 
listada para o município do Rio de Janeiro. Serve como ponto de forrageamento, descanso, 
reprodução e corredor ecológico, juntamente com duas Unidades de Conservação da região, o 
Parque Nacional da Tijuca e o Parque Estadual da Pedra Branca, e contém, aproximadamente em 
média, de 28,5 % das espécies de aves listadas para estes dois Parques. Entretanto, as ameaças para 
as aves são inúmeras, como a destruição de hábitats, a caça, a introdução de invasores predadores 
ou competidores e doenças exóticas. Particularmente, no estado Rio de Janeiro, a perda de hábitat e 
fragmentação da Mata Atlântica e dos ecossistemas associados, como restingas e manguezais, é a 
principal causa para a perda da avifauna nativa (BERGALLO et al., 2000). 

Apesar da indiscutível importância, a UC ainda possui alguns problemas que precisam ser sanados ou 
mitigados, como a presença de lixo espalhado pelas áreas do Parque, pois tais resíduos podem vir a 
ser absorvidos ou consumidos pela avifauna, levando a sérios problemas como ingestão de massa de 
goma pelos pássaros e atração de espécies sinantrópicas, como ratos e baratas, prejudiciais para a 
fauna silvestre local. Outros impactos também agem sobre a avifauna, como perturbações oriundas 
do tráfico e iluminação pública, e a presença de fauna exótica e invasora para o Rio de Janeiro, como 
as invasões de origem antrópica: galinha-d’angola Numida meleagris, bico-de-lacre Estrilda astrild e 
pardal Passer domesticus, além dos primatas do gênero Callithrix, que afetam diretamente as 
populações de aves que nidificam no Parque. 

Quanto à herpetofauna registrada na área do Parque, há menção de ocorrência de 20 espécies de 
anfíbios anuros e de 116 de répteis. O anfíbio Chiasmocleis carvalhoi se encontra na lista de espécies 
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ameaçadas de extinção, se enquadrando de acordo com a IUCN como “endangered”, assim como 
vulnerável na lista municipal e estadual para o Rio de Janeiro. Além desta espécie ainda há mais 
quatro alocadas em alguma categoria de ameaça regional, nacional ou internacional, evidência da 
grande importância da área na manutenção e conservação da herpetofauna regional. 

De acordo com Lopes et al. (2012), a diferença encontrada na riqueza e abundância de espécies no 
Parque, se deve aos tipos de hábitats existentes. A presença de espécies de bromélias-tanque, como 
Neoregelia cruenta e Quesnelia quesneliana constituem abrigos para a sobrevivência de espécies de 
anuros bromelígenas. Apesar de ser uma UC de Proteção Integral (Parque Natural Municipal), está 
sendo descaracterizada por ações antrópicas e o crescimento urbano acelerado, tais como obras em 
seu entorno, que está provocando a drenagem de seus corpos hídricos, com alteração dos 
ecossistemas e, também, por sobrecarga de visitação. A proximidade em determinadas região do 
Parque com a área externa permite que seja jogado lixo e a entrada de pessoas sem a fiscalização 
devida, com isso, aumenta ainda mais o impacto sobre a biodiversidade de répteis e anfíbios. Numa 
análise prévia da área de influência, nota-se que os animais fazem maior uso de regiões próximas a 
restos de comida e armazenamento, como as áreas marginais do corpo hídrico e do Mercado do 
Produtor, que faz fronteira com o muro do Parque. 

Dentre os mamíferos terrestres, embora algumas espécies de ampla distribuição provavelmente já 
não ocorram no Parque, como pequenos felinos; no entanto, a UC ainda apresenta grande potencial 
de abrigar inúmeros outros táxons sensíveis como, por exemplo, morcegos e roedores. Essa riqueza é 
amplamente complementada por espécies mais resistentes a distúrbios antrópicos de áreas 
urbanizadas circunvizinhas, assim como tem o potencial de receber espécimes de outras áreas 
naturais devido ao contato próximo dessas UC. Vale ressaltar que, aproveitando-se da conectividade 
com áreas preservadas do entorno, espécies localmente extintas poderão reocupar as áreas das UC 
de área contigua como é o caso do PNM Bosque da Barra e o PNM Chico Mendes. 

Algumas espécies apontadas no estudo, como Cerdocyon thous, Procyon cancrivorus e Didelphis spp. 
são relativamente comuns em ambientes com influência de centros urbanos e embora apresentem 
status de conservação pouco preocupante, exercem importante papel no controle de pequenos 
vertebrados e dispersão de sementes (EISENBERG & REDFORD, 1999; GATTIET al., 2006; PEDÓ et al., 
2006; ROCHA et al., 2008), tornando-se importantes elementos na regeneração florestal e controle 
populacional de potenciais pragas (Varela & Bucher, 2006). 

De qualquer forma, menções sobre ocorrência de mamíferos devem ser tomadas com cautela devido 
à carência de estudos com a fauna na UC, e mesmo no seu entorno. Nesse sentido faz-se necessário 
incentivar estudos a fim de se conhecer a mastofauna e as potenciais ameaças locais. 

Em relação à ictiofuana presente na UC, os resultados obtidos revelam a necessidade da 
implementação de medidas imediatas que promovam a proteção e recuperação do ecossistema 
lacustre na área de influência do PNM Bosque da Barra. Tais medidas, que incluem o controle das 
populações invasoras de tilápias e à restrição ao uso do solo e dos recursos hídricos nas cercanias do 
Parque, devem ser prioritariamente implantadas visando garantir a conservação efetiva da ictiofauna 
endêmica da região, especialmente de determinadas espécies de água doce que apresentam 
distribuição e ocorrência especialmente restritas a brejos e lagunas costeiras da Mata Atlântica 
carioca. 
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12 ATIVIDADES IDENTIFICADAS NA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO E ENTORNO 

12.1 CONTEXTO DE OCUPAÇÃO, PRESSÃO URBANA E USO PÚBLICO DO 
PNM BOSQUE DA BARRA 

Uma breve análise da ocupação e urbanização da região da Barra da Tijuca iniciada com o Decreto-
Lei nº 42, de 23 de junho de 1969, o qual aprovava o Plano Lúcio Costa, colabora para o 
entendimento do contexto turístico atual e da relação de uso público na área da UC e do entorno. 
Para essa compreensão, faz-se um relato desse processo. 

A implantação do Plano Piloto para a Urbanização da Baixada Compreendida entre a Barra da Tijuca, 
o Pontal de Sernambetiba e Jacarepaguá, também conhecido por Plano Lúcio Costa, caracterizou a 
ocupação da Barra da Tijuca. Segundo Rezende (2005), a partir da segunda metade de 1970 
empreendimentos imobiliários, condomínios privados, associados ao conceito de residências junto a 
serviços e lazer foram projetados e construídos. Nos anos 80, surgem empreendimentos destinados 
ao comércio de serviços e de lazer, fora dos limites desses condomínios. Ocorre também o 
surgimento dos apart-hotéis.  

A expansão urbana ocorrida na Barra da Tijuca provocou grandes perdas ao ecossistema de restinga. 
A riqueza e fragilidade do meio ambiente local, ameaçado pela expansão urbana crescente, 
motivaram as ações do governo e da comunidade quanto à forma ideal de ocupação da área. No 
entanto, somente com o Decreto Municipal nº 3.046/1981, os preceitos do plano piloto foram 
transformados em legislação com definição de parâmetros para a região. Este decreto determinou e 
definiu zonas de ocupação para a área limitada ao norte pela Via 4 do projeto aprovado nº 8997, a 
leste pela divisa ocidental do Bosque da Barra, ao sul pela Avenida das Américas e a oeste pela 
Estrada Vereador Alceu de Carvalho. Para a Subzona A-17 em seu Projeto Especial de Reurbanização, 
foram mencionados os seguintes usos e atividades: uso residencial, comercial, uso especial de 
interesse social (assistência médica e veterinária, estabelecimentos de ensino, creches, teatros, 
cinemas, clubes e associações recreativas e esportivas, culto religioso, museus e atividades de 
caráter cultural, artístico e beneficente) e uso público de recreação e lazer. 

O mesmo decreto designou a área do Bosque da Barra como de “preservação ambiental”, prevista 
no Plano Lúcio Costa, visando principalmente proteger os remanescentes da vegetação de restinga, a 
fauna e a paisagem. Em 1983, foi denominado oficialmente como Parque. Na mesma década, é 
lançado o Decreto Municipal nº 4105, de 03/06/83, o qual estabelecia o Parque Arruda Câmara 
(atual PNM Bosque da Barra). 

Ao longo da década de 90, o contingente populacional local estimulou o surgimento de edifícios 
comerciais de maior porte, com o lançamento de complexos de salas comerciais e de escritórios. 
Nesse momento, grandes empresas estabeleceram-se na Barra da Tijuca. A partir de então, a 
imagem da região consolidou-se como lugar privilegiado do lazer e do turismo, com o lançamento de 
opções de entretenimento, como comenta Rezende (2005).  

Importante notar que, o planejamento da Barra da Tijuca determinou diferentes modos de utilização 
dos elementos que compõem a paisagem urbana e o entorno natural (PNM Bosque da Barra). 
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O Parque localiza-se entre as principais vias existentes na Barra da Tijuca, a Avenida das América e 
Avenida Airton Senna, sendo este o eixo viário mais movimentado. Por esse motivo, o Parque possui 
acesso facilitado seja por carro ou ônibus. Por estar localizado em vias de fácil acesso, o sistema de 
sinalização existente atua apenas de modo complementar. Além disso, há pontos de referência 
próximos, como a Cidade das Artes e o Terminal Alvorada. 

Como característica da ocupação da região, a Unidade de Conservação encontra-se cercada por um 
dos principais centros comerciais e residenciais do Rio de Janeiro, Shopping e Business Center, 
condomínios e núcleos residenciais. Há diversos serviços de hospedagem (hotéis e hotéis-residência), 
transporte (terminal Alvorada, aeroporto de Jacarepaguá, pontos de taxi e ônibus pelas avenidas), 
estacionamentos, alimentação, centros de saúde (Hospital das Américas) e supermercados (Rede 
Hortifruti, Carrefour) no núcleo urbano. Os pontos turísticos e de entretenimento mais próximos ao 
PNM Bosque da Barra são a Cidade das Artes, Barra Shopping e a via litorânea (praias). Dentre os 
pontos de paisagem notável está a Pedra da Gávea, vista do Parque e o entorno geográfico local, 
Parque Nacional da Tijuca e Parque Estadual da Pedra Branca.  

Segundo Cohen (2007), os grupos influentes e residentes no entorno caracterizam-se por moradores 
de médio e alto poder aquisitivo e suas associações (Associação dos Moradores da Orla da Lagoa da 
Tijuca), empresas e empresários locais, Câmara Comunitária da Barra, vários condomínios, 
associações de moradores, escolas, igrejas e clubes, através de seus representantes (síndicos, 
presidentes, diretores), clubes de futebol e grupos de corredores.  

O fato do PNM Bosque da Barra encontrar-se em um complexo urbano margeado de condomínios 
aponta um dos principais envolvimentos da população local com a UC. A maior parte dos visitantes 
procura a UC como opção de lazer associado ao contato com a natureza, sendo o uso caracterizado 
pela recreação ao ar livre, eventuais atividades artísticas (fotografias e filmagens), convívio familiar e 
práticas esportivas. 

Por ser uma região não só residencial, mas de turismo e lazer, há diversos meio de divulgação das 
atividades de uso público no entorno e dentro da UC, seja pela internet ou nos centros comerciais e 
associações. É possível encontrar informações nos endereços eletrônicos do Guia Oficial do Rio de 
Janeiro (http://www.rioguiaoficial.com.br), Rio Show (http://rioshow.oglobo.globo.com) e no site de 
viagens Tripadvisor (http://www.tripadvisor.com.br). No entanto, há diversos sites com conteúdo 
desatualizado ou que estimulam a prática de atividades que extrapolam o uso público permitido e 
não colaboram com os objetivos de conservação da UC, como blogs e sites de festas.  

O uso público tem sido considerado um dos principais entraves à conservação do ecossistema, pois a 
excedente capacidade de suporte do ambiente e o uso intensivo para lazer e recreação tem 
descaracterizado o PNM Bosque da Barra enquanto área natural protegida. Portanto, nota-se a 
necessidade do estabelecimento de um planejamento do uso público aliado aos objetivos da 
categoria Parque.  

De acordo com Vasconcellos (2004), as trilhas em áreas naturais, além se serem instrumentos de 
manejo, desempenham importantes funções. Entre essas se destacam a de conectar os visitantes 
com o lugar, criando maior compreensão e apreciação dos recursos naturais e culturais; provocar 
mudanças de comportamento, atraindo e envolvendo as pessoas nas tarefas de conservação; 
aumentar a satisfação dos usuários, criando uma impressão positiva sobre a área; influenciar a 
distribuição dos visitantes, tornando-a planejada e menos impactante. 

Em contrapartida, há variados programas de turismo locais, regionais e nacionais que podem 
colaborar com a sustentabilidade do uso público no entorno e no próprio PNM Bosque da Barra. 
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Uma alternativa ao fortalecimento do planejamento da UC seria o estabelecimento de uma gestão 
compartilhada entre os Parques naturais municipais da região, PNM Bosque da Barra, PNM Chico 
Mendes e PNM de Marapendi. Para tanto, se faz necessário um modelo estratégico de planejamento 
do uso público aliado aos objetivos de proteção do complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá 
frente à existência da pressão urbana do entorno e dentro do Parque. 

12.1.1 MÉTODOS 

Áreas naturais destinadas à conservação também podem oferecem oportunidades de visitação e 
educação ambiental. Nesse sentido, por ocasião da elaboração do Plano de Manejo do PNM Bosque 
da Barra, foram realizadas incursões a campo, durante as quais foram percorridos os principais 
setores destinados ao uso público da Unidade de Conservação, e levantados os principais atrativos e 
informações sobre a gestão e as práticas de educação ambiental.  

O trabalho de campo foi realizado por meio da utilização de GPS Etrex 20 Garmin, com altímetro, 
através da captação de pontos (trackpoints) a cada 0,5 segundos. O tempo do percurso foi 
cronometrado. O levantamento preliminar da situação atual do uso público foi realizado por meio da 
identificação de traçados das trilhas e das distâncias percorridas, sendo avaliado o grau de 
dificuldade dos trajetos e efetuado mapeamento das trilhas na área destinada à visitação, a qual 
ocupa 1/3 da área total do Parque.  

A identificação dos traçados seguiu as orientações do MMA (2006), sobre a utilização, quando 
possível, de trilhas e caminhos já existentes no local, para destiná-los a atividades de visitação. Em 
alguns casos utilizou-se trena para medir trechos impactados ou com necessidade de intervenções 
(manejo) para melhoria dos acessos. A cada trackpoint marcado, correspondente aos atrativos, as 
variações de altitude e o estado de conservação do local eram observados. Algumas informações 
adicionais foram registradas em caderno de campo. 

O GPS foi configurado em formato UTM UPS e datum de mapa WGS84. Os dados obtidos para o 
mapeamento das trilhas foram descarregados em computador com auxílio do programa 
GPSTrackmaker, versão gratuita e profissional (GPSTM, 2010), sendo editados com a utilização de 
programas de imagens.  

Com os dados georreferenciados foi possível calcular as distâncias de cada trajeto. Os dados sobre a 
planta e o perfil das trilhas foram armazenados e disponibilizados no formato Datum Horizontal 
WGS84. O processamento dos dados foi realizado no programa GPSTrackmaker e a planilha de 
waipoints transferida para o programa Microsoft EXCEL. 

Não houve necessidade de cálculo de rampa média dos trajetos de trilhas, método Rocha et al. 
(2006), considerando-se a pequena variação de altitude do local, apenas 8,82 metros para todo o 
circuito. Além disso, o PNM Bosque da Barra encontra-se em elevações próximas ao nível do mar. 
Portanto, o grau de dificuldade das trilhas deve seguir outros critérios, como distância, acessos, 
largura da trilha, tipos e intensidade de uso, conservação e manejo concomitantemente.  

O trabalho permitiu a realização de uma caracterização geral dos circuitos turísticos existentes, e 
contribuiu para apontar ações prioritárias de manejo, manutenção e conservação das trilhas. Além 
disso, definiram-se orientações de sinalização e de interpretação ambiental e pontuaram-se 
diretrizes para o planejamento, apresentadas no plano de gestão do uso público.  

Os levantamentos e avaliações sobre a gestão, perfil do visitante, práticas de educação e 
interpretação ambiental foram efetuados por meio de observação participante em campo, análise de 
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fontes de dados secundários (pesquisa documental e bibliográfica) e entrevistas semiestruturadas 
com a equipe administrativa do Parque. 

12.1.2 A CARACTERIZAÇÃO DA VISITAÇÃO 

12.1.2.1 Trilhas e Circuitos 

Visando à caracterização plena das trilhas do PNM Bosque da Barra, as mesmas foram levantadas e 
avaliadas como instrumentos de manejo e quanto às oportunidades de visitação e interpretação 
ambiental. 

Há dois principais circuitos de trilhas no PNM Bosque da Barra, os quais podem ser divididos em 
Circuito Esportivo (delimita o contorno de toda a área da UC) e Circuito de Visitação (circuito 
localizado na área interna da UC).  

O Circuito Esportivo (CE) destina-se, em sua maioria, ao público de atletas corredores, ciclistas e 
praticantes de caminhada. Não há equipamentos turísticos instalados, apenas bancos para descanso 
na porção média do trajeto. Esse circuito é o mais frequentado durante os dias de semana e há 
grupos organizados e eventos específicos para a prática de atividades físicas. O Circuito de Visitação 
(CV) pode ser subdividido em três: trajeto de acesso ao banco de areia A (CV 1), trajeto de acesso ao 
banco de areia B (CV 2) e o trajeto circular que contorna o lago (CV 3).  

Os circuitos e trajetos presentes no PNM Bosque da Barra são circulares ou em oito, interligados por 
pequenos trechos lineares e percorrem os principais pontos de acesso ao uso público. O principal 
atrativo do Parque é o lago. Por esse motivo, é onde permanece a maior concentração de turistas 
nos fins de semana. Os demais atrativos concentram-se nos aspectos da paisagem, na observação da 
fauna e flora, além dos meliponários do Projeto Abelhas Nativas Sem Ferrão e do Horto Carlos 
Toledo Rizzini. 

A largura das trilhas varia em média de cinco a seis metros, o que possibilita o acesso de diversos 
grupos e pessoas no mesmo instante e em paralelo. As pistas são cobertas por saibro e a 
compactação do solo permite o acesso por meio de bicicletas, carrinhos de bebê, cadeirantes, etc. 
No entanto, não são permitidos acessos por meio skate, patins ou de meios de transporte elétricos e 
motorizados. 

As principais características dos circuitos e trajetos estão expressas no Quadro 12.1. 
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Quadro 12.1 Caracterização geral dos Circuitos do PNM Bosque da Barra. 

CIRCUITOS 
TRAJETOS/ 

TRILHAS 
DISTÂNCIA 

(M) 

TEMPO 
APROXIMADO 
(CAMINHADA 

LEVE) 

CARACTERÍSTICAS 
GERAIS 

GRAU DE 
DIFICULDADE 

CIRCUITO 
DE 
VISITAÇÃO 

CV 1 642 20 minutos Trilhas interpretativas 
autoguiadas. De curta 
distância. Trechos 
lineares. Formas 
circulares e em oito. 

Grau de 
dificuldade: leve 
(rampa média 0 a 
10 %). Declividade 
do terreno: plano 
(0 a 5 %). Deve 
ser considerado o 
esforço físico da 
prática esportiva 
associada (avaliar: 
leve moderado ou 
difícil). 

Banco de Areia A 167 05 minutos 

CV 2 828 25 minutos 

Banco de Areia B 196 08 minutos 

CV 3 846 30 minutos 

Lago 548 20 minutos 

CIRCUITO 
ESPORTIVO 

CE 3.106 57 minutos Autoguiada. De média 
distância. Forma 
circular. 

Estacionamento 176 07 minutos 

Pista de corrida 2.930 50 minutos 

TOTAL 
(Circuitos) 

 5.422 2,2 horas Bom estado de conservação. Necessidade de 
planejamento e manejo pontuais e 
readequação do Sistema de placas. 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Na Figura 12.1 é possível visualizar o percurso turístico de todos os circuitos e sua localização na área 
do PNM Bosque da Barra. 
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Figura 12.1 Circuitos turísticos do PNM Bosque da Barra (panorama). 

 
Fonte: Adaptado de Google, 2013. 
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No Circuito de Visitação encontram-se a maior parte dos equipamentos turísticos e instalações 
(infraestrutura), sendo este o mais frequentado nos finais de semana. A maior concentração de 
visitantes ocorre no CV 3, às margens do lago, onde são permitidos piqueniques. Nos circuitos CV 1 e 
CV 2 há pouca concentração de visitantes nos bancos de areia, os espaços mais utilizados são as 
trilhas desses circuitos para acesso à área do lago, ao Núcleo de Educação Ambiental e aos 
banheiros. 

Apesar de serem importantes áreas de recreação, contendo equipamentos de ginástica, brinquedos 
e um teatro de arena, os bancos de areia são pouco frequentados. Um dos motivos deve-se ao fato 
de não possuírem arborização suficiente ou equipamentos instalados para proporcionar 
sombreamento e conforto ao visitante.  

No teatro de arena (banco de areia A) foi observado o uso do mesmo para ensaios fotográficos, 
sendo uma oportunidade também para palestras e eventos de educação ambiental, bem como 
espaço para orientações ao visitante. No banco de areia B foi observada a prática de brincadeiras e 
jogos por crianças e adolescentes. Na Figura 12.2 é possível visualizar os aspectos gerais dos circuitos 
mapeados. 
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Figura 12.2 Aspectos gerais dos circuitos esportivos e de visitação no PNM Bosque da Barra. 

  

  

  

  
Lengeda: A - Circuito Esportivo; B - Circuito Esportivo; C - Circuito de Visitação 1; D - Circuito de Visitação 1; E - 
Circuito de Visitação 2; F  -Circuito de Visitação 2; G - Circuito de Visitação; H - Circuito de Visitação. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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12.1.2.2 Infraestrutura, Equipamentos e Sinalização 

O PNM Bosque da Barra possui uma infraestrutura básica (com exceção de não possuir um Centro de 
Visitantes) destinada ao uso público, composta por uma sede administrativa, um Núcleo de Educação 
Ambiental (NEA), alojamentos, banheiros, estacionamento para carros de passeio, horto, 
equipamentos para a prática de ginástica e atividades recreativas, ducha, bicicletário, coletores de 
resíduos, bancos para descanso, placas de sinalização (Figura 12.3). 

Observa-se uma grande quantidade de equipamentos recreativos distribuídos. No entanto, apesar de 
apresentarem-se conservados os mesmos diferem quanto ao tipo de material e layout. Portanto, há 
uma necessidade de adequação da arquitetura dos equipamentos oferecidos, para que se estabeleça 
harmonia com a área natural. 

Quanto aos instrumentos de apoio (sinalização, folhetos, placas, mapas), o PNM Bosque da Barra 
possui apenas sistema de sinalização por meio de placas e painéis. Não há utilização de folhetos e 
mapas explicativos que contribuam com a experiência e orientação do público visitante. A única 
maneira de visualização e compreensão do território (mapa do Parque) pelo visitante pode ser 
realizada por meio de placa informativa próxima à sede e do lago.  

No folder produzido e utilizado em épocas anteriores, há informações sobre o histórico da UC, a 
biodiversidade local (fauna e flora), atrações e equipamentos. O mapa impresso não contém 
informações detalhadas sobre o circuito turístico. No folheto há também recomendações ao 
comportamento do visitante. No entanto, atualmente esse material não tem sido distribuído 
impresso, por falta de recursos.  

As placas são maneiras de conduzir melhor o visitante que queira realizar o percurso sozinho ou em 
grupos, sem necessariamente com a presença de guias. Segundo o sistema de placas em unidades de 
conservação, existem quatro tipos de placas (Quadro 12.2). 

No PNM Bosque da Barra há diversas placas informativas sobre a biodiversidade local, algumas 
restritivas e orientadoras. Na bifurcação das trilhas há placas que sinalizam a localização e direção 
dos principais atrativos e da infraestrutura da UC. Apesar de haver muitas placas, observa-se a 
necessidade de adequação das mesmas quanto à disposição pelas áreas, ao tamanho e à cor das 
letras, à manutenção e a necessidade de substituição, visando melhor conduzirem as pessoas aos 
locais e proporcionar a interpretação ambiental. 

Quadro 12.2 Sistema de Placas em Unidades de Conservação. 

TIPOS DESCRIÇÃO 

A. Placas Reguladoras Divulgam as normas, regras e as precauções. 

B. Placas Informativas Informam as distâncias, os nomes dos lugares e a infraestrutura. 

C. Placas Explicativas Indicam as direções e também as distâncias. 

D. Placas Interpretativas Explicam as características naturais ou culturais e seus significados. 

Fonte: Adaptado de Vasconcellos, 2006. 
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Figura 12.3 Infraestrutura do PNM Bosque da Barra. 

  

  

  

  
Legenda: A - Imagens do estacionamento; B – Bicicletário; C – Sede; D – NEA; E - Banco de areia A; F - Banco de 
areia B; G - Placa interpretativa; H - Coletor de resíduos em rampa de acesso ao NEA. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Trilhas interpretativas são importantes instrumentos de educação ambiental em Unidades de 
Conservação. Bem planejadas, contribuem não só para a melhoria da percepção de visitantes acerca 
do patrimônio natural, mas também para a valoração e sensibilização de comunidades locais, além 
de servir como ferramenta adequada ao manejo da visitação (COSTA & MELLO, 2005). No Quadro 
12.3 são apresentados os tipos de trilhas interpretativas. 

Quadro 12.3 Tipos de Trilhas Interpretativas Temáticas. 

TIPOS DESCRIÇÃO 

Trilhas guiadas - Presença de um intérprete treinado, que acompanha os visitantes na caminhada, 
levando-os a observar, sentir, experimentar, questionar; 

- O tema pode variar conforme interesse e objetivos diversos. 

Trilhas autoguiadas - Pontos de paradas marcados; 

- O visitante é auxiliado por placas, painéis, folhetos com informações para cada 
ponto; 

- Explora o percurso sem acompanhamento de guia. 

Trilhas autoguiadas com placas/ 
painéis interpretativos 

- O tema é desenvolvido por mensagens gravadas em placas ou painéis, em pontos 
estratégicos. 

Trilhas autoguiadas com folhetos 
interpretativos 

- O tema é desenvolvido em um folheto explicativo, contendo referência aos 
pontos de parada; 

- Possibilita que temas diferentes podem ser desenvolvidos nos mesmos pontos 
de parada. 

Fonte: Adaptado de Vasconcellos, 2006. 

As trilhas autoguiadas podem conter placas para a condução do visitante ou também conduzi-lo por 
meio de folhetos, o que confere maior flexibilidade de trabalhar roteiros e temas diversos. No 
entanto, não excluem a participação de guias junto aos visitantes, pelo contrário, a presença de guias 
auxilia na condução de indivíduos e grupos, complementando informações importantes sobre o 
local.  

Portanto, o objetivo da interpretação seria promover a sensibilização e despertar, por meio do 
conhecimento, a conscientização dos visitantes para com a conservação da biodiversidade e dos 
recursos naturais observados. Todas as trilhas do PNM Bosque da Barra oferecem oportunidades de 
inserção de atividades interpretativas. 

De acordo com o MMA (2006,) a implantação de um Sistema de Sinalização deve ser realizada por 
meio de um projeto sistematizado, conduzido por equipe multidisciplinar capacitada, de modo a 
adotar a interpretação ambiental como uma forma de fortalecer a compreensão sobre a importância 
da área natural e seu papel no desenvolvimento social, econômico, cultural e ambiental, por meio de 
uma linguagem acessível aos variados públicos e com dados fundamentados em pesquisas sobre os 
aspectos naturais e culturais do local. A partir dessa orientação, as trilhas do PNM Bosque da Barra e 
os recursos de sinalização oferecidos foram analisados. 

Para o controle de acesso dos visitantes, as atuais placas existentes atendem às necessidades. No 
entanto, necessitam de reformas e de melhorias quanto à sua identidade visual. Na Figura 12.4 são 
apresentados alguns modelos e layout de placas ou painéis com dados informativos, reguladores, 
explicativos e interpretativos basicamente utilizados. Note-se que há um sombreamento para 
proteção do texto e para facilitar a leitura, evitando-se os reflexos de sol. 
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Figura 12.4 Placas de Interpretação Ambiental presentes no PNM Bosque da Barra. 

 
Legenda: A – Placa de identificação de espécie vegetal; B – Placa indicativa de direção; C e D – Placas de 
desenvolvimento do tema central; E – Placa indicativa de local. 
Fonte: Pellin et al. (2010). 

Conforme observado e mediante análises realizadas, o Sistema de Placas ao longo dos trajetos no 
PNM Bosque da Barra necessita de readequação. Há excesso de placas interpretativas nas trilhas do 
circuito de visitação, as placas em pontos de bifurcação confundem os visitantes (para onde ir) e não 
demarcam pontos de referência, há excesso de informação em algumas, o tamanho e cor das letras 
utilizadas, bem como a posição da sinalização, dificultam a leitura e não a torna atrativa.  

A identidade dos circuitos deve estar de acordo com a temática de interpretação ambiental 
pretendida e as características peculiares de cada trajeto, não são observados circuitos de trilhas 
temáticos e a presença de um roteiro sequencial24. Não há informações suficientes sobre o 
mapeamento local e as distâncias percorridas em cada trajeto.  

Portanto, devem-se reavaliar pontos de referência ao longo dos circuitos, prioritários para a retirada 
ou substituição por placas capazes de proporcionar aos visitantes informações adequadas para a 
continuidade dos trajetos. Dados como coordenadas geográficas, mapeamento, distâncias, altitude e 
perfil topográfico podem ser informados, especificamente nos pontos de início de cada trilha. 

                                                           
24

 De acordo com Vasconcellos (2006), o aprendizado sequencial proposto por Joseff Cornell compreende quatro estágios: 
despertar o entusiasmo, concentrar a atenção, dirigir a experiência e compartilhar a inspiração. 
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O PNM Bosque da Barra possui 50 placas ao longo do percurso das trilhas de visitação pública, sendo 
quatro reguladoras, dez informativas/ explicativas (Figura 12.5, D) e duas contendo o mapa do 
Parque (Figura 12.5, A). O restante é sobre a fauna, flora e apenas duas sobre aspectos do meio físico 
e uma sobre a área de preservação (Figura 12.5, B), a qual contem informações restritivas quando ao 
acesso à área. Há muitas informações sobre as espécies de fauna e flora locais (Figura 12.5, C, D), 
poucas sobre o ecossistema e nenhuma de cunho social, econômico e cultural, que relacione a UC 
com os diversos aspectos do entorno, por exemplo. 

Figura 12.5 Placas observadas durante o percurso das trilhas no PNM Bosque da Barra. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Além do percurso das trilhas, há outras placas distribuídas pelos espaços de visitação. Na entrada do 
PNM Bosque da Barra é possível visualizar placas com informações gerais sobre a UC e as regras de 
uso público (Figura 12.6, A, B). Na área do lago, observam-se placas reguladoras, como “não 
ultrapasse o cercamento” (Figura 12.6, D). Ao longo da bifurcação das trilhas há placas que indicam 
as direções das infraestruturas, equipamentos e atrativos. 

A B 

C D 
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Figura 12.6 Placas observadas durante levantamentos de campo no PNM Bosque da Barra. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Diante do exposto, nota-se a necessidade de um projeto de readequação do Sistema de Sinalização e 
comunicação interpretativa do Parque que atenda às Diretrizes para a Interpretação Ambiental, 
segundo o MMA (2006): 

 Adotar a Interpretação Ambiental (IA) como uma forma de fortalecer a compreensão 
sobre a importância da UC e seu papel no desenvolvimento social, econômico, cultural e 
ambiental; 

 Utilizar as diversas técnicas da IA como forma de estimular o visitante a desenvolver a 
consciência, a apreciação e o entendimento dos aspectos naturais e culturais, 
transformando a visita em uma experiência enriquecedora e agradável; 

 Empregar instrumentos de IA como ferramenta de minimização de impactos negativos 
naturais e culturais; 

 Desenvolver instrumentos interpretativos fundamentados em pesquisa e informações 
consistentes sobre os aspectos naturais e culturais do local; 

 Envolver a sociedade local no processo de elaboração dos instrumentos interpretativos; 

 Assegurar que o projeto de IA seja elaborado por equipa multidisciplinar e que utilize 
uma linguagem acessível ao conjunto dos visitantes. 

De acordo com Fontes & Simiqueli (2007), a Educação Ambiental pressupõe um processo contínuo. A 
Interpretação Ambiental é projetada para um momento específico e de curta duração, ou seja, se faz 
enquanto o visitante permanece no local. Programas de Educação e Interpretação Ambiental podem 

A B 

C D 
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ser utilizados como veículo de mudança, com efeitos significativos na reorientação de hábitos, 
atitudes e valores das comunidades usuárias das Unidades de Conservação e também de seu 
entorno, contribuindo com sua conservação ao longo do tempo. 

Além disso, ao reavaliar a sinalização do PNM Bosque da Barra, deve-se fundamentalmente 
considerar: a padronização das placas (formatação, cores, estrutura física da letra e das imagens); 
suficiência (mensagens necessárias que atendam os deslocamentos dos visitantes); visibilidade 
(visualização a uma determinada distância); continuidade e coerência (abrangência das mensagens 
quanto ao destino e ao significado pretendidos); manutenção e conservação (observar a 
infraestrutura). 

12.1.2.3 Estado de Conservação das Trilhas e Manejo (Ações de Manutenção)  

O bom planejamento de uma área protegida procura maximizar as oportunidades (benefícios) para a 
conservação e para os usuários, enquanto reconhece e considera as limitações da área e as restrições 
para minimizar os impactos negativos (LECHNER, 2006). 

A caminhada em trilhas proporciona atividade física, percepção ambiental, contato com a natureza e 
aprendizado por meio de sinalizações interpretativas ou informações de guias. No entanto, o uso das 
trilhas pelos visitantes pode provocar alteração e destruição do hábitat da flora e fauna, fuga de 
algumas espécies animais, erosão, alteração dos canais de drenagem, compactação do solo pelo 
pisoteio e a redução da regeneração natural de espécies vegetais. 

Portanto, para o levantamento do estado de conservação das trilhas são apresentados a seguir os 
mapeamentos de todos os circuitos (Figura 12.7, Figura 12.8, Figura 12.9 e Figura 12.10). A divisão de 
cada trecho dos circuitos foi estabelecida para oferecer maior flexibilidade de análise do manejo do 
impacto do visitante e possibilitar o levantamento de ações necessárias de intervenção e 
manutenção. 

Seguidos de cada mapeamento são apresentadas as planilhas com os trackpoints obtidos, bem como 
suas respectivas coordenadas geográficas (latitude e longitude) e em datum UTM (coordenadas y, x), 
a altitude em metros e algumas observações pertinentes (Quadro 12.4, Quadro 12.5, Quadro 12.6 e 
Quadro 12.7). Durante o mapeamento das trilhas, foram levantados alguns impactos que necessitam 
de intervenções de manejo. 

Cumpre lembrar que, o aumento da carga de impactos causados pela visitação deve ser gerenciado 
de modo a não afetar a conservação dos ambientes naturais. Portanto, o entendimento sobre 
capacidade de carga deve estar associado à estimativa da tolerância de um ecossistema e uso de 
seus componentes, de modo que não exceda sua capacidade de recuperação em curto prazo, sem a 
aplicação de medidas de restauração e recuperação para restabelecer o equilíbrio do ecossistema. 
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Figura 12.7 Circuito de Visitação (CV1) do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Quadro 12.4 Trackpoints do Circuito de Visitação 1 do PNM Bosuqe da Barra. 

TRACKPOINTS UTM (COORD. Y) UTM (COORD. X) ALTITUDE (m) OBSERVAÇÕES 

Entrada 745.558.682.404 666.876.501.452 16,857 Infraestrutura (recepção) 

Sede 745.558.671.018 666.886.752.523 15,342 Infraestrutura (administração) 

Placa 1 
(Mapa) 

745.563.077.484 666.907.746.684 12,6 
Placa informativa (mapa do 
Parque) 

Placa 2 745.564.173.407 666.918.120.797 11,784 Placa reguladora 

Placa 3 745.564.173.407 666.918.120.797 11,501 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Placa 4 745.569.618.831 667.000.745.034 10,271 Placa interpretativa 

Placa 5 745.571.810.664 667.021.493.502 8,005 Placa interpretativa 

Placa 6 745.574.013.889 667.031.990.848 7,735 Placa reguladora 

Formigueiro 1 745.568.443.148 667.062.128.827 7,993 Aplicar ações de manejo 

Teatro de 
arena 

745.571.730.884 667.093.251.672 11,216 
Infraestrutura (lazer, educação 
ambiental) 

Equipamentos 745.571.742.283 667.083.000.504 11,415 
Infraestrutura (atividade física, 
recreação) 

Trilha 
secundária 1 

74.557.287.239 667.062.621.281 12,74 Aplicar ações de manejo 

Placa 7 745.575.109.804 667.042.365.126 7,993 Placa interpretativa 

Placa 8 745.576.205.718 667.052.739.419 9,433 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Trilha 
secundária 2 

745.576.194.321 667.062.990.617 7,428 Aplicar ações de manejo 

Placa 9 745.576.160.125 667.093.744.211 7,983 Placa interpretativa 

Placa 10 745.577.244.636 667.114.369.758 11,381 Placa interpretativa 

Placa 11 745.577.199.027 667.155.374.589 13,815 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Placa 12 745.573.573.95 667.208.489.136 13,375 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Placa 13 745.573.595.754 667.208.799.136 13,76 Placa interpretativa 

Placa 14 745.568.306.327 667.185.142.588 10,056 Placa interpretativa 

Placa 15 745.563.945.508 667.123.143.057 13,092 Placa interpretativa 

Placa 16 745.563.956.909 66.711.289.194 12,222 Placa interpretativa 

Formigueiro 2 745.561.787.888 667.071.641.229 12, 483 Aplicar ações de manejo 

Trilha 
secundária 3 

745.560.691.976 667.061.267.011 14,9 Aplicar ações de manejo 

Formigueiro 3 745.561.890.446 666.979.381.346 9,916 Aplicar ações de manejo 

Placa 17 745.565.212.377 666.979.750.516 10,369 Placa interpretativa 

Placa 18 745.565.223.768 666.969.499.397 11,137 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Figura 12.8 Circuito de Visitação (CV2) do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Quadro 12.5 Trackpoints do Circuito de Visitação 2 do PNM Bosuqe da Barra. 

TRACKPOINTS UTM (COORD. Y) UTM (COORD. X) ALTITUDE (m) OBSERVAÇÕES 

Placa 8 745.576.205.718 667.052.739.419 9,433 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Placa 19 745.578.408.941 667.063.236.838 9,116 Placa interpretativa 

Placa 20 745.579.504.854 667.073.611.168 8,628 Placa interpretativa 

Placa 21 745.582.814.246 667.085.256.885 7,66 Placa reguladora 

Placa 22 745.585.006.069 667.106.005.651 9,073 Placa interpretativa 

Placa 23 745.586.113.379 667.106.128.788 11,82 Placa interpretativa 

Placa 24 745.584.984.408 667.125.483.044 8,97 Placa reguladora 

Placa 25 745.584.950.201 667.156.236.827 8,206 Placa interpretativa 

NEA/ 
alojamento 

745.584.927.393 66.717.673.935 9,936 
Infraestrutura (educação 
ambiental e apoio) 

Banheiros 745.587.119.203 667.197.488.284 9 Infraestrutura de apoio 

Placa 26 745.587.107.797 667.207.739.563 9,053 Placa interpretativa 

Escada A 745.588.158.065 667.259.119.207 6,905 Acesso ao Banco de Areia A 

Escada B 745.588.089.592 667.320.626.939 12,96 Acesso ao Banco de Areia B 

Escada C 745.583.671.761 667.309.882.498 10,461 Acesso ao Banco de Areia C 

Equipamentos 
1 

745.584.836.133 667.258.749.458 12,4 
Infraestrutura (lazer, educação 
ambiental) 

Placa 27 745.586.948.034 667.351.257.492 14,5 Placa interpretativa 

Trilha 
secundária 4 

745.579.208.272 667.340.143.026 12 Aplicar ações de manejo 

Placa 28 745.578.112.376 667.329.768.489 6,992 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Raiz exposta 1 745.577.027.895 667.309.142.754 11,209 Aplicar ações de manejo 

Placa 29 745.577.039.308 667.298.891.541 12,197 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Placa 30 74.557.594.341 66.728.851.705 13,127 Placa interpretativa 

Placa 31 745.577.199.027 667.155.374.589 13,815 Placa interpretativa 

Placa 32 745.578.317.741 667.145.246.551 11,808 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Colmeias 745.580.543.764 667.135.241.661 9,427 
Projeto Abelhas Nativas Sem 
Ferrão 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Figura 12.9 Circuito de Visitação (CV3) do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Quadro 12.6 Trackpoints do Circuito de Visitação 3 do PNM Bosuqe da Barra. 

TRACKPOINTS UTM (COORD. Y) UTM (COORD. X) ALTITUDE (m) OBSERVAÇÕES 

Placa 23 745.586.103.119 667.115.354.929 11,82 Placa interpretativa 

Placa 33 745.589.413.649 66.712.597.565 10,325 Placa interpretativa 

Placa 34 74.559.163.967 667.115.970.644 12,235 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Placa 35 745.593.854.291 667.116.216.927 11,835 Placa interpretativa 

Placa 36 745.598.294.931 667.106.458.136 7,15 Placa interpretativa 

Placa 37 745.599.402.242 667.106.581.267 7,169 Placa interpretativa 

Placa 38 745.600.520.951 667.096.453.032 8,39 Placa interpretativa 

Placa 39 745.602.746.969 667.086.447.896 9,476 Placa interpretativa 

Ponte/ Placa 
40 

745.603.854.279 66.708.657.101 7,208 Placa interpretativa 

Área 
Preservação/ 
Placa 41 

745.606.057.501 667.097.068.639 6,456 Placa interpretativa/ reguladora 

Placa 42 745.606.046.102 667.107.320.042 7,606 Placa reguladora 

Placa 43 74.560.489.319 667.148.202.499 7,856 Placa interpretativa 

Placa 44 745.604.870.385 667.168.705.294 8,436 Placa interpretativa 

Placa 45 745.604.858.981 667.178.956.692 8,075 
Placa informativa/ explicativa 
(áreas) 

Lago 745.603.706.049 667.219.839.076 13,582 Atrativo turístico 

Raiz exposta 2 745.608.032.602 667.312.594.733 12,7 Aplicar ações de manejo 

Placa 46 745.606.856.801 667.373.979.969 7,588 Placa interpretativa 

Placa 47 
(Mapa) 

745.593.603.317 667.341.746.061 12,909 
Placa informativa (mapa do 
Parque) 

Placa 48 745.594.767.697 667.290.612.694 10,773 Placa interpretativa 

Placa 49 745.598.112.452 667.270.479.785 11,424 Placa interpretativa 

Ponte 745.600.338.484 667.260.474.918 11,198 Infraestrutura de acesso 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Figura 12.10 Circuito Esportivo (CE) do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Quadro 12.7 Trackpoints do Circuito Esportivo do PNM Bosuqe da Barra. 

TRACKPOINTS UTM (COORD. Y) UTM (COORD. X) ALTITUDE (M) OBSERVAÇÕES 

Entrada 745.558.682.404 666.876.501.452 16,857 Infraestrutura (recepção) 

Sede 745.558.671.018 666.886.752.523 15,342 Infraestrutura (administração) 

Estacionamento - 
Ducha 

745.559.801.099 666.866.373.358 13,605 Infraestrutura de apoio 

Horto 745.559.858.013 666.815.117.975 11,442 
Horto Municipal Carlos 
Toledo Rizzini 

Placa 50 745.577.859.257 666.560.805.101 10,185 Placa interpretativa 

Aspecto da 
Paisagem 

745.590.085.093 666.521.150.131 10,651 
Aspectos gerais do 
ecossistema 

Bancos para 
descanso 

745.625.587.083 666.463.567.348 10,311 Infraestrutura de apoio 

Presença de 
capivara 

745.628.556.689 666.781.732.935 11,18 Pegadas de fauna típica 

Formigueiro 4 745.627.301.433 66.691.488.005 8,765 Aplicar ações de manejo 

Drenagem 1 
(manejo) 

745.623.717.462 667.150.296.119 12,938 Aplicar ações de manejo 

Bambuzal 745.611.548.453 667.138.689.998 10,456 
Trecho de área em 
recuperação 

Drenagem 2 
(manejo) 

745.562.792.584 667.164.024.333 11,045 Aplicar ações de manejo 

Trilha secundária 
5 

745.558.465.956 667.071.271.851 11,418 Aplicar ações de manejo 

Gramínea 745.558.648.245 666.907.254.665 14,119 Aplicar ações de manejo 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Nos quadros apresentados observações apontam para a necessidade de “aplicar ações de manejo”. 
Desse modo, algumas intervenções são apresentadas visando recuperar ou evitar potenciais 
impactos negativos no ambiente. As mais comumente observadas são intervenções ao longo do leito 
das trilhas, caracterizadas pela necessidade de disciplinar o fluxo de águas pluviais e interdição de 
novos trechos e atalhos (trilha secundária).  

É preciso instalar um sistema de drenagem da água, para evitar a formação de sulcos no leito e nas 
margens da trilha, e para minimizar a ocorrência de alagamento. Em uma trilha, para o bom 
escoamento superficial da água pluvial deve ser levada em consideração a “declividade da 
drenagem” de forma que a mesma atravesse transversalmente e naturalmente a trilha. Ou seja, uma 
rota que naturalmente acompanhe a topografia do terreno (curvas de nível), estudando seus 
componentes e suas variações biofísicas (COSTA, 2006) e não criar caminhos alternativos, fazendo 
aumentar os efeitos negativos de impactos e desgaste do solo. 

Em alguns trechos, observou-se a presença de raízes expostas, alertando para os cuidados de 
manutenção do leito da trilha e preenchimento do mesmo, visando à proteção da espécie vegetal e a 
segurança do visitante. Outro aspecto relacionado à segurança refere-se aos quatro formigueiros 
observados ao longo das trilhas. Nesse caso, há necessidade de investigação quanto ao controle ou 
eliminação do mesmo de modo que, não afetem o equilíbrio do ecossistema e garantam segurança 
do público que frequenta o Parque. 

Outra questão refere-se aos equipamentos instalados e à sinalização, os quais necessitam de projeto 
de readequação, quanto ao tipo, à quantidade e ao layout disponibilizados.  
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Na Figura 12.11 e na Figura 12.12 são apresentados aspectos fundamentais de manutenção e manejo 
dos circuitos turísticos. 

Figura 12.11 Ações de manutenção no PNM Bosque da Barra. 

   

  

  
Legenda: A e B - Fechar trilhas secundárias; C - Corrigir abertura de trilha e alargamento do corredor; D - 
Reforçar estrutura de contenção da área do lago; E - Consertar bicicletário e disponibilizá-lo; F - Reposicionar a 
placa de sinalização, para a margem da trilha. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Apesar do PNM Bosque da Barra ter uma equipe reduzida atuando na gestão e conservação da área, 
há comprometimento com os procedimentos operacionais, normas de conduta, fiscalização, 
manutenção e limpeza, vigilância, controle de entrada e saída de visitantes. Além disso, a equipe do 
Núcleo de Educação Ambiental atua auxiliando na observação cotidiana das áreas e intervém quando 
nota a necessidade de adequações de manejo. No entanto, ainda ocorrem falhas na gestão e 

Banco de Areia 

A 

Pista de corrida 

B 

C D 

E F 
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comunicação de ações que contribuam efetivamente na educação do visitante, para a conservação 
da biodiversidade e proteção do espaço destinado à visitação. 

Figura 12.12 Ações de manutenção no PNM Bosque da Barra. 

  

  

  
Legenda: A - Corrigir e eliminar o aparecimento de formigueiro; B - Recompor o leito da trilha e proteger raiz 
exposta; C - Possibilitar correção do leito da trilha, por meio de sistemas adequados de drenagem; D - 
Demarcar quilometragem nos marcos; E - Substituir recipientes de coleta seletiva; F - Evitar acúmulo de 
resíduos nos coletores. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Além de ações de educação ambiental e intervenções de orientação ao adequado comportamento 
do visitante, o conhecimento dos processos naturais que atuam na área das trilhas, da fauna que 
utiliza o espaço como criadouro, descanso, alimentação ou migração, pode auxiliar o gestor na 
construção de estratégias que minimizem os impactos da visitação sobre a biodiversidade. A Figura 
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12.13 ilustra a presença da fauna ou de seus vestígios junto aos visitantes, nos caminhos destinados 
ao uso público no PNM Bosque da Barra. 

Figura 12.13 Presença e vestígios de animais na trilha do PNM Bosque da Barra. 

  

  
Fonte: Detzel Conssulting, 2013. 

Apesar de afetarem direta e indiretamente o comportamento e hábitos das espécies, a presença 
humana em áreas protegidas, quando bem orientada, pode auxiliar na proteção dos recursos 
naturais e conservação da biodiversidade. Para tanto, há necessidade de limitar e ordenar a visitação 
no PNM Bosque da Barra, assim como promover uma educação ambiental com concepções, 
enfoques e estratégias que garantam o cumprimento dos objetivos da unidade de conservação. 

12.1.2.4 Quantidade, Perfil e Comportamento do Visitante 

A média de visitantes por mês, de acordo com os dados dos anos de 2012 e 2013, variou entre 
10.000 a 12.000 pessoas. No entanto, essa quantidade tem aumentado consideravelmente, tendo 
alcançado mais de 14.500 visitantes no mês de julho de 2013. Importante ressaltar que, esse número 
aponta estar acima da capacidade de suporte do ambiente (limite de uso e mínimo impacto do 
visitante, tendo em vista os propósitos de conservação do ecossistema e da biodiversidade incluída 
na categoria de manejo Parque). Outro ponto alarmante refere-se ao excessivo número de visitantes 
aos finais de semana (sendo registrado um público superior a 3.000 pessoas, em algumas ocasiões).  

A quantidade e o perfil do visitante diferem entre os dias da semana e os finais de semana. Nos dias 
úteis, o Parque é comumente frequentado por atletas e por alunos de escolas em visitas guiadas e os 
grupos são menores. Nos fins de semana e feriados, a maior parte dos grupos é formada por famílias, 
por casais ou grupos de 5 a 10 pessoas, de todas as classes sociais e provenientes de diversos bairros 
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da cidade. Nesse período, nota-se uma grande concentração de visitantes no Parque e há poucos 
funcionários para controlar o intenso fluxo de entrada e saída de pessoas e veículos. 

Algumas pesquisas pontuais sobre o perfil e o comportamento do visitante foram efetuadas ao longo 
da gestão da UC. No entanto, não há registros no atual acervo de dados administrativos. Além disso, 
para uma análise fiel da realidade, faz-se necessária uma análise por período extenso e com 
informações sistematizadas de modo a balizar um perfil típico de frequentadores do PNM Bosque da 
Barra.  

Apesar disso, cumpre expor alguns dados obtidos por meio de entrevista durante os meses setembro 
a novembro de 2010, em dias de semana, com 100 pessoas em trabalho realizado por Moizinho 
(2010). A pesquisa obteve alguns resultados que ainda refletem o observado pela gestora atual. A 
maioria do público é formada de adultos entre 31 a 45 anos, mulheres (família) e homens (atividade 
física), frequentam o Parque com regularidade, são moradores do entorno ou de bairros próximos, 
de classe média e alta, com grau escolaridade elevado.  

Na mesma pesquisa, o público afirmou buscar no Parque o lazer e em segundo momento o contato 
com a natureza. A amostra da pesquisa demonstrou conhecimento sobre a vegetação de restinga e 
comentou como impacto a expansão imobiliária e o aumento da urbanização ao redor. Sobre a fauna 
citaram perceber aves, mamíferos e insetos. 

Segundo Moizinho (2010), grande parte dos entrevistados não sabia o que significava Unidade de 
Conservação e a maioria demonstrou desconhecer a diferença entre espécies exóticas, invasoras e 
nativas. Apesar de afirmarem não alimentar os animais, é frequente esse tipo de comportamento. 
Praticamente todas as pessoas entrevistadas responderam que aprenderam algo frequentando o 
PNM Bosque da Barra.  

De acordo com Simiqueli (2008), os visitantes de áreas naturais protegidas possuem anseios e 
perspectivas, que apesar de se diferenciarem em uma escala maior, é possível agrupá-los em um 
conjunto particular, que orientaria as atividades a serem desempenhadas no local adequado e com 
melhor aproveitamento das oportunidades de recreação, estabelecendo diretrizes de uso e 
consequente minimização de impactos negativos sobre a biodiversidade local. 

Neste sentido, as concepções dos turistas sobre conservação podem gerar informações capazes de 
nortear estratégias de manejo dos recursos naturais, por parte de gestores de Unidades de 
Conservação. No entanto, atualmente não há uma pesquisa sistematizada de diagnóstico da 
percepção do visitante, com análises sobre o grau de satisfação e o comportamento dos mesmos na 
unidade de conservação. Nota-se, portanto, a necessidade de projetos periódicos que atendam essa 
demanda e orientem os objetivos de manejo e os programas de educação ambiental.  

As avaliações quanto ao comportamento do visitante são realizadas pela equipe do Parque, apenas 
durante as visitas e rotineiramente em atividades de fiscalização, quando há necessidade de 
intervenção em casos de comportamento inapropriado do visitante. As normas de visitação são 
explicadas nesses momentos de diálogo com o público, enquanto estão em atividade pelo Parque. 

Há diversos tipos de comportamento inadequado observados, como o consumo de bebidas 
alcoólicas, o hábito de alimentar os animais ou mesmo maltratá-los, a utilização da área do lago não 
só para piqueniques, como também para prática de festas temáticas, utilização de skate pelas trilhas, 
a disposição de resíduos fora dos coletores, ultrapassagem à áreas não permitidas, utilização da água 
do lago, subir em árvores ou danificá-las, passeio com animais domésticos, prática de slackline, 
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utilização de equipamentos de camping, dentre outros. Na Figura 12.14 estão ilustradas algumas 
dessas situações, observadas in loco no PNM Bosque da Barra. 

As reclamações mais frequentes são sobre o comportamento inadequado de outros visitantes e 
quanto às placas de sinalização, pois o tamanho e a cor de letra são de difícil visualização. Além disso, 
informam que as placas indicativas de direção (na bifurcação das trilhas) confundem o leitor e não 
oferecem posicionamento espacial a ele nas áreas por onde se desloca. De acordo com a gestora, os 
usos permitidos são muitas vezes extrapolados, pois na concepção da maioria dos visitantes, não há 
o entendimento do espaço público como Unidade de Conservação. 

Apesar de alguns visitantes apontarem situações indesejadas, a maioria do público ainda mantém 
atividades coerentes com o uso e recreação em praça pública. Observou-se também, que os 
frequentadores da UC não parecem manifestar preocupações quanto ao risco (segurança) e à 
degradação do ambiente (impactos antrópicos negativos).  

No entanto, as observações e anotações em campo, foram capazes de pontuar a necessidade de uma 
avaliação contínua da frequência dos comportamentos inadequados, aliados a um diagnóstico de 
percepção ambiental. Além disso, constatou-se como fundamental aumentar a fiscalização e 
orientação quanto às normas e regras organizadas pela gestão do Parque. Ainda, o sistema de 
normatização e controle do uso público deve ser revisto e atualizado periodicamente, conforme 
avaliação dos cenários ao longo dos anos. No Quadro 12.8 são apresentadas as normas para visitação 
no PNM Bosque da Barra. 

Quadro 12.8 Normas para visitação no PNM Bosque da Barra. 

NORMAS FICAM PROIBIDAS NO INTERIOR DO PARQUE AS SEGUINTES ATIVIDADES 

I Trânsito e o estacionamento de veículos automotivos em locais não autorizados, salvo em casos 
especiais que estejam autorizados pela Administração; 

II Prática de aeromodelismo ou qualquer tipo de brinquedo eletrônico (rally, bicicross e de 
mountain bike e etc); 

III Trânsito de veículos movidos com tração animal, elétrico e eletrônicos;  

IV Acesso e a permanência de animais domésticos, salvo em casos especiais e amparados a lei da 
pessoa portadora de deficiência visual; 

V Depósito de lixo fora dos recipientes apropriados (lixeiras); 

VI Retirar vegetais ou subprodutos (flor, semente, frutos, casca); 

VII Caça, pesca, captura de animais silvestres ou a montagem de artefatos para estes fins, bem 
como proporcionar maus-tratos ou alimentação à fauna local; 

VIII Introdução de espécies animais ou vegetais, domésticas ou silvestres, nativas ou exóticas, sem a 
devida autorização, independente da forma de introdução no interior do Parque; 

IX Prática de atividades comerciais não autorizadas; 

X Utilização de corpos hídricos existentes no interior do Parque para o banho, prática de 
competições esportivas, lavagem de objetos, despejo de resíduos, uso de brinquedos e 
equipamentos, assim como a captação de água para outros fins; 

XI Realização de eventos (piqueniques, ensaios fotográficos e filmagens) sem a devida autorização;  

XII Não autorizamos festas de aniversários no interior desta Unidade de Conservação, em casos de 
piqueniques o responsável deve entrar em contato com a administração com a antecedência 
mínima de 20 dias e deve aguardar o retorno com a devida autorização que depende da 
disponibilidade de agenda do Parque; 
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NORMAS FICAM PROIBIDAS NO INTERIOR DO PARQUE AS SEGUINTES ATIVIDADES 

XIII O uso fogo para a queima de vegetação ou lixo, bem como fazer fogueiras, braseiros ou 
qualquer outra conduta que possa causar incêndio florestal ou em outras formas de vegetação 
nativa; 

XIV Acampar; 

XV Uso de pipas, papagaio, bolas infláveis ou similares; 

XVI Atividades recreativas e esportivas, incluindo o uso de bola fora dos espaços destinados para 
tais fins; 

XVII Caminhadas fora das trilhas permitidas, bem como a abertura de trilhas e atalhos; 

XVIII Pesquisa científica sem a devida autorização;  

XIX Uso de imagem do Parque para fins comerciais sem a devida autorização; 

XX Fazer churrascos; 

XXI Eventos que incluam consumo de alimentos, que deverão ser cozidos ou fritos no local, e de 
bebidas alcoólicas; 

XXII Fazer e deixar oferendas religiosas ou velas no interior do Parque; 

XXIII Danificar dependências e equipamentos; 

XXIV Fazer piquenique fora das áreas designadas para este fim; 

XXV Pendurar banners, amarrar cordas e uso de slacklines em árvores.  

Os infratores dos dispositivos destas normas que causarem dano direto ou indireto ao Parque estarão 
sujeitos às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98.  

Fonte: SMAC/CPA, 2012 
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Figura 12.14 Alguns comportamentos inadequados dos visitantes no PNM Bosque da Barra. 

  

  

  
A - Subir em árvores; B - Alimentar animais; C - Produzir lixo em excesso e Pedalar com excesso de bagagem; D 
- Coletar e usar a água do lago; E - Consumir bebida alcoólica. F - Utilizar objetos com finalidade de camping. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Outra característica inerente ao PNM Bosque da Barra é a atratividade turística proporcionada pela 
presença do lago e as oportunidades oferecidas, quanto ao uso da área. Nesse local concentra-se a 
maior parte dos visitantes e os mesmos utilizam o sombreamento das árvores para realizarem 
frequentemente piqueniques e festas, aos finais de semana (Figura 12.15). Além de utilizarem como 
área de repouso, leitura, fotografia, jogos e brincadeiras com bola. 

D C 

A B 

E F 
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Figura 12.15 Utilização do setor do lago para piquenique e repouso nos locais de sombreamento das 
árvores no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Outro ponto de destaque refere-se aos riscos e segurança do visitante. O PNM Bosque da Barra, 
apesar de possuir equipe de apoio para vigilância e fiscalização, a mesma não consegue atender todo 
o elevado número de pessoas que frequentam o Parque aos fins de semana. Mais um fator 
complicador está nos equipamentos e infraestrutura de proteção das áreas de risco e na sinalização, 
os quais não estão adequados ou não são suficientes para atender o excedente de visitantes. Na 
Figura 12.16 é possível visualizar duas situações que podem comprometer a segurança da visitação. 

Figura 12.16 Segurança do visitante do PNM Bosque da Barra. 

  
A - Presença de capivaras próximas à margem do lago e às trilhas; B - Brincadeiras infantis nas árvores.  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Para avaliar a coerência dos objetivos de conservação aliados à quantidade, perfil e comportamento 
do visitante, faz-se necessário não só a construção do Plano de Uso Público e o delineamento de 
ações de manejo. Mas também o delineamento de um Plano de Ação que garanta a segurança do 
visitante e dos espaços que frequenta. 

Para isso, o gestor da unidade, deverá, junto com sua equipe, identificar riscos e vulnerabilidades 
inerentes à visitação e elaborar o Plano de Ação (Figura 12.17). Elaborado o plano, com os 
procedimentos e estratégias descritos, toda a equipe deverá ser treinada (inclusive os integrantes do 
Núcleo de Educação Ambiental) e capacitada para atender eventuais situações de emergência, que 
comprometam a qualidade de visitação e a integridade física e a saúde do público. O PNM Bosque da 
Barra também deverá estar preparado para situações de violência, assalto e furto. 

A B 
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Figura 12.17 Esquema de identificação de riscos e vulnerabilidades à visitação e elaboração de Plano de 
Ação para o PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2003. 

Nota-se que, as questões discutidas acima afetam as decisões, os critérios de zoneamento e ações de 
manejo. Considerando-se a caracterização ambiental dos setores, para o correto ordenamento da 
atividade turística em um Parque, os impactos provenientes devem ser considerados e avaliados, 
quanto ao grau de intervenção mínimo. Além disso, cumpre considerar os principais conflitos versus 
as permissões de uso. Esse panorama será traçado no Plano de Uso público do PNM Bosque da 
Barra. 

12.2 ATIVIDADES APROPRIADAS 

12.2.1 FISCALIZAÇÃO 

A fiscalização das UC municipais é realizada por meio de ações conjuntas com fiscais da 
Coordenadoria Geral de Controle Ambiental (CGCA), Guarda Municipal e equipe da Gerência de 
Unidades de Conservação (GUC), regulamentada por meio da Resolução SMAC nº 307, de 15 de abril 
de 2003. 

A Guarda Municipal do Rio de Janeiro tem por missão a proteção do meio ambiente, patrimônio 
histórico, cultural, ecológico e paisagístico do Município, e a proteção de bens, serviços e instalações 
municipais do Rio de Janeiro. Para auxiliar órgãos oficiais de preservação nas ações contra crimes ao 
meio ambiente, a Guarda Municipal do Rio de Janeiro criou, em 1994, o 3º Grupamento Especial de 
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Defesa Ambiental (GDA), que tem por missão proteger o patrimônio histórico, cultural, ecológico e 
paisagístico do Município e atuar em ocorrências que afetem o meio ambiente. 

O GDA atua em parceria com fiscais da Coordenadoria de Fiscalização Ambiental e com a equipe 
técnica da GUC, no planejamento e execução de operações de fiscalização na UC. Os guardas 
municipais atuam na UC como agentes controladores, sem poder de fiscalização. Ocorrências 
emergenciais são atendidas pela Patrulha Ambiental, mas a UC não dispõe de autonomia e estrutura 
de apoio permanente para assegurar programa de fiscalização.  

12.2.2 PESQUISA 

As pesquisas científicas realizadas na unidade de conservação são regulamentadas pela Resolução 
SMAC nº 85, de 20 de março de 2001, que dispõe sobre os procedimentos para emissão de 
autorização para pesquisas científicas, tendo como objetivos padronizar e melhorar a gestão, e a 
comunicação com os pesquisadores. 

Dessa forma, os assuntos referentes à pesquisa científica em unidade de conservação passaram a ser 
função da Gerência de Gestão de UC (GUC), subordinada à Coordenadoria de Proteção Ambiental 
(CPA) da SMAC. 

O Quadro 12.9 fornece uma síntese das pesquisas que foram realizadas e as que estão em 
andamento no PNM Bosque da Barra. 

Quadro 12.9 Pesquisas científicas desenvolvidas no PNM Bosque da Barra a partir de 2008. 

INSTITUIÇÃO PROJETO DE PESQUISA ANO SITUAÇÃO 

UERJ Levantamento de borboletas da Restinga de Jacarepaguá 2008 Cc. 

SENAC Inventário populacional de capivaras 2009 Cc. 

UERJ Estimativa das densidades de saguis em três Parques do Rio 2010 Cc. 

UFRJ Projeto Auditorias Ambientais em PNM do Rio de Janeiro 2011 Cc. 

UERJ Inventário de mastofauna terrestre do PNMBB 2011 Cc. 

UERJ / JBRJ Vegetação halófila-psamófila das restingas do Rio 2012 Ea. 

UFF Vegetação halófila-psamófila das restingas do Rio 2012 Cc. 

UFF Levantamento da borboleta-da-praia 2012 Ea. 

UERJ Diversidade e Riqueza da herpetofauna no Estado Rio de Janeiro 2012 Cc. 

UERJ Ecologia populacional de Caiman latirostris 2012 Cc. 

UERJ 

A riqueza e a diversidade de anfíbios e répteis em unidades de 
conservação da natureza no Estado do Rio de Janeiro: grau de 
conservação florestal, taxa de variação altitudinal, uso de recursos 
hídricos e impactos antrópicos 

2013 Ea. 

UERJ 
Efeitos da castração em uma população de saguis exóticos invasores 
(Callithrix ssp.) no Rio de Janeiro 

2013 Ea. 

Instituto 
Resgatando o 
Verde - IRV  

Quirópteros do Estado do Rio de Janeiro, bionomia, ecologia e 
parasitologia 

2013 Ea. 

Situação: Cc, concluída; Ea, em andamento. 
Fonte: SMAC, 2013. 
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12.2.3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) tem como finalidades estabelecidas na Lei 
nº 2.138/94 e afetas às UC a de supervisionar e coordenar a política de educação ambiental no 
município (IV), estabelecer a formação, o credenciamento e a atuação de voluntários de entidades da 
sociedade civil em atividades de apoio à fiscalização (XI); propor a criação das unidades de 
conservação ambiental instituídas pelo Município, e implementar sua regulamentação e 
gerenciamento (XII). Em sua estrutura organizacional em nível de gerência está organizada como- 
Centro de Educação Ambiental (CEA) com duas subgerências: a de Programação e a de Mobilização, 
sendo uma de suas atribuições a de implantar estratégias educativas nas unidades de conservação e 
avaliar os resultados dos programas de educação ambiental. O CEA mantém desde 1992 um Centro 
de Referência em Educação Ambiental dentro do Parque Natural Municipal de Marapendi, no 
Recreio dos Bandeirantes, que realiza atividades dentro da UC, promovendo encontros e visitas 
orientadas para escolas, grupos e ONG e campanhas educativas, bem como serve de apoio às 
atividades de outras UC. Atualmente está engajado no estabelecimento do Corredor Verde entre o 
Parque Natural Municipal Chico Mendes e o Parque Natural Municipal de Marapendi e diversas 
atividades para o público visitante, como o "Conhecendo o Parque de Bicicleta", exposições 
artísticas, campanha da proteção dos jacarés, capivaras, e em parceria com a Secretaria de Saúde 
contra a dengue. 

Quanto à promoção da participação comunitária e atividades turísticas, há nos parágrafos X e XII, 
art. 461 da LO do Município do Rio de Janeiro atribuições para estimular e promover o 
reflorestamento ecológico em áreas degradadas, sempre que possível com a participação 
comunitária, por meio de planos e programas de longo prazo e disciplinar as atividades turísticas, 
compatibilizando-as com a preservação de suas paisagens e dos recursos naturais; 

Também o Conselho Municipal de Meio Ambiente da Cidade do Rio de Janeiro (CONSEMAC) se 
coaduna supletivamente aos objetivos da EA, tendo como algumas de suas atribuições: 

1. Opinar sobre as diretrizes e a implementação da política de educação ambiental na rede 
formal de ensino e fora dela, dando igualmente apoio às iniciativas das comunidades e 
às campanhas nos meios de comunicação ou em outros instrumentos de divulgação; 

2. Incentivar a implantação, regulamentação e as formas de gestão e a manutenção de 
reservas, parques, áreas de preservação permanente e demais unidades de 
conservação; 

3. Zelar, no âmbito de sua competência, pela manutenção das unidades de conservação 
sob tutela estadual e federal; desenvolver instâncias de negociações entre partes 
interessadas para a mediação e elaboração de propostas para a solução de conflitos 
envolvendo o meio ambiente; 

4. Promover, supletivamente, a realização de audiências públicas; colaborar em 
campanhas educacionais relativas a problemas de saneamento básico, poluição das 
águas, do ar e do solo, combate a vetores e proteção da fauna e da flora. 

Em 2008 foi promulgada a Lei Municipal nº 4.791, de 02 de abril de 2008 que dispõe sobre o Sistema 
Municipal de Educação Ambiental, e que compreende a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a 
Secretaria Municipal de Educação. A Lei Municipal nº 4791 definiu a Educação Ambiental como "um 
processo contínuo e transdisciplinar de formação e informação, orientado para o desenvolvimento da 
consciência sobre as questões ambientais e para a promoção de atividades que levem à participação 
das comunidades na preservação do patrimônio ambiental, sendo um meio de promover mudanças 
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de comportamentos e estilos de vida, além de disseminar conhecimentos e desenvolver habilidades 
rumo à sustentabilidade".  

A Secretaria Municipal de Educação adota desde 1996 o Núcleo Curricular Básico MULTIEDUCAÇÃO, 
que, em sua essência, tem que partir do que é fundamental na interação escola/vida: propiciar ao 
aluno a apropriação de meios para se situar no mundo em que vive, entendendo as relações que 
nele se estabelecem, criticando e participando de sua transformação (NCBM, 1996, p.108). 

Dentre as categorias dos objetivos estabelecidos na primeira Conferência Intergovernamental de 
Educação Ambiental, ocorrida em Tbilisi, no ano de 1977, destacaram-se alguns princípios: 

 Consciência: ajudar os grupos sociais e indivíduos a adquirirem uma consciência do meio 
ambiente global, sensibilizando-os para essas questões; 

 Conhecimento: ajudar os grupos sociais e indivíduos a adquirirem experiências diversas 
e uma compreensão fundamental do meio e problemas afins; 

 Comportamento: ajudar os grupos sociais e indivíduos a se comportarem de acordo com 
uma série de valore e a criarem interesse e preocupação em relação ao meio ambiente, 
motivando-os de tal maneira que possam participar ativamente sua melhoria e 
proteção; 

 Aptidões: ajudar os grupos sociais e indivíduos a adquirirem as atitudes necessárias para 
determinar e resolver os problemas ambientais; 

 Participação: proporcionar aos grupos sociais e indivíduos a possibilidade de 
participarem ativamente de tarefas voltadas para a solução dos problemas ambientais. 

Em seu momento de repercussão na década de 80, a educação ambiental foi conceituada pela 
UNESCO, em 1987, como “processo permanente no qual os indivíduos e a comunidade tomam 
consciência do seu meio ambiente e adquirem conhecimentos, habilidades, experiências, valores e a 
determinação que os tornam capazes de agir, individual ou coletivamente, na busca de soluções para 
os problemas ambientais, presentes e futuros”.  

Partindo do pressuposto da inclusão do processo educativo em Parques naturais, a lei do SNUC 
identificou cinco grandes objetivos de uma unidade de conservação integral dessa categoria (BRASIL, 
2000), capítulo III, artigo 11º: “1-Preservar ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 
beleza cênica; 2-Possibilitar a realização de pesquisas científicas; 3-Desenvolver atividades de 
educação e interpretação ambiental; 4- Desenvolver atividades de recreação em contato com a 
natureza; 5-Desenvolver o turismo ecológico”. Contudo, cumpre enfatizar a prioridade na 
manutenção dos espaços preservados, conservação in situ, possibilitando ou limitando usos e 
práticas educativas nesses locais. 

Em mesma data, o Brasil cria o Decreto Federal nº 4.340/2002, o qual regulamenta a lei do SNUC e 
institui a Política Nacional de Biodiversidade (Decreto Federal nº 4.339/2002). 

A Política Nacional de Biodiversidade define, quanto à “Educação, Sensibilização pública, Informação 
e Divulgação sobre a Biodiversidade” (Componente VI), as diretrizes para a educação e sensibilização 
pública e para a gestão e divulgação de informações sobre a biodiversidade, com a promoção da 
participação da sociedade, no respeito à conservação da biodiversidade, à utilização sustentável de 
seus componentes e à repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos 
recursos genéticos, de componentes do patrimônio genético e de conhecimento tradicional da 
biodiversidade. 
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Dentre essas diretrizes, constam do Componente VI: 

 Diretriz um: Sistemas de informação e divulgação. Desenvolvimento de sistema nacional 
de informação e divulgação de informações sobre biodiversidade. 

 Diretriz dois: Sensibilização pública. Realização de programas e campanhas de 
sensibilização sobre a biodiversidade. 

 Diretriz três: Incorporação de temas relativos à conservação e à utilização sustentável da 
biodiversidade na educação. Integração de temas relativos à gestão da biodiversidade 
nos processos de educação. 

Tratando-se da temática educação, os objetivos específicos da diretriz três ficaram assim 
determinados: 

 Fortalecer o uso do tema biodiversidade como conteúdo do tema transversal meio 
ambiente proposto por parâmetros e diretrizes curriculares nas políticas de formação 
continuada de professores. 

 Promover articulação entre os órgãos ambientais e as instituições educacionais, para 
atualização contínua das informações sobre a biodiversidade. 

 Introduzir o tema "biodiversidade" nas atividades de extensão comunitária. 

 Incorporar na educação formal os princípios da Convenção sobre Diversidade Biológica e 
da etnobiodiversidade, atendendo ao princípio da educação diferenciada para povos 
indígenas, quilombolas e outras comunidades locais. 

 Estimular parcerias, pesquisas e demais atividades entre universidades, organizações 
não governamentais, órgãos profissionais e iniciativa privada para o aprimoramento 
contínuo dos profissionais de educação. 

 Promover a formação inicial e continuada dos profissionais de educação ambiental, no 
que se refere à biodiversidade. 

 Promover a capacitação dos técnicos de extensão rural e dos agentes de saúde sobre o 
tema "biodiversidade". 

 Promover iniciativas para articulação das instituições envolvidas com educação 
ambiental (instituições de ensino, de pesquisa, de conservação e da sociedade civil) em 
uma rede de centros de educação ambiental, para tratar do tema "biodiversidade". 

 Estabelecer a integração entre os ministérios e os demais órgãos de governo para a 
articulação das políticas educacionais de gestão da biodiversidade. 

 Fortalecer a Política Nacional de Educação Ambiental. 

Para melhor compreender o processo educativo, Sauvé (2005) apresenta um panorama das diversas 
maneiras de conceber e praticar a educação ambiental, o que denomina de “correntes”. A autora 
caracteriza-as, identifica divergências, pontos comuns, oposições e complementariedade. A intenção 
foi expor a pluralidade de proposições pedagógicas e abrir campo para análises e discussões no que 
tange: a concepção dominante de meio ambiente; a intenção central da educação ambiental 
(objetivos); os enfoques dominantes; os exemplos de estratégias e modelos que ilustram cada 
corrente (Figura 12.18). 
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Figura 12.18 Uma diversidade de correntes em educação ambiental. 
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Fonte: Sauvé (2005). 

Por outro lado, com base na leitura de pesquisadores da educação ambiental, Valenti et al (2012) 
comentam que pode-se considerar, de forma ampla, a existência de duas grandes tendências da 
educação ambiental: uma conservadora e outra crítica. 

Para os conservadores e comportamentalistas, a educação ambiental serve para adequar os sujeitos 
pedagógicos ao sistema, mudar comportamentos sem entender a dinâmica existencial. Para os 
inseridos numa perspectiva emancipatória a educação ambiental é meio para a problematização da 
realidade e transformação integral de sujeitos e sociedade (LOUREIRO, 2004). Portanto, a educação 
ambiental crítica (emancipatória) propõe, segundo o autor, promover o questionamento às 
abordagens comportamentalistas, reducionistas e dualistas no entendimento da relação cultura-
natureza. 

No entanto, conforme avalia Valenti et al (2012), a educação ambiental crítica, participativa, 
transformadora e emancipatória apresenta baixa repercussão, ao menos quantitativa, na prática 
educativa realizada nas unidades de conservação. Por isso, não têm contribuído para as necessárias 
transformações das relações que os seres humanos estabelecem com seu meio. 

Para Witt et al (2013), historicamente a educação ambiental teve e tem nos processos educativos 
associados ao contato com ambientes naturais um dos seus elementos constitutivos de maior 
destaque, definindo sua própria identidade como campo social. 

Para Loureiro e Cunha (2008), esse fato aparece como relevante no Plano Nacional de Áreas 
Protegidas, decreto nº 5.758/2006, BRASIL (2006), em que a educação ambiental aparece 
relacionada apenas a ações de fundo estritamente ambiental, ligadas à atenuação dos efeitos de 
espécies invasoras às unidades, ou, ainda, à viabilização de “informações e o entendimento da 
importância e dos benefícios das unidades de conservação...”, sobressaindo à visão de uma educação 
que tem como objetivo a conformação das pessoas à situação vivida, deixando à parte o seu caráter 
problematizador e transformador.  
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No ano de 2008, em Mapeamento e Diagnóstico das Ações de Comunicação e Educação Ambiental 
no Âmbito do SNUC, MMA (2008), foi identificada a gestão como linha pedagógica mais utilizada 
pelas unidades de conservação. No entanto, os dados da pesquisa afirmam não terem sido 
suficientes, para confirmar ações de educação ambiental nas perspectivas citadas pelos gestores 
(Figura 12.19). 

A Figura 12.20 revela que as ações mais citadas contrapõem as correntes de educação ambiental 
apontadas pelas unidades de conservação. Nesse caso, observou-se maior prática de atividades 
formativas, expositivas, nas escolas e arte educação (67,8 %), seguida de elaboração e distribuição de 
materiais diversos (45,4 %). 

Seguido a esse estudo de mapeamento, foi elaborado o ENCEA (Estratégia Nacional de Comunicação 
e Educação Ambiental no SNUC), MMA (2009). O documento estabeleceu os princípios (participação; 
diálogo e interatividade; unidades de conservação como cenários sociais; pertencimento; 
transdisciplinariedade; ética ambiental; pensamento crítico; organização em redes; emancipação), as 
diretrizes e ações estratégicas da Educação Ambiental nas unidades de conservação. 

Cumpre ressaltar que os documentos Política Nacional de Meio Ambiente (BRASIL, 1981); Política 
Nacional de Educação Ambiental (BRASIL, 1999); SNUC, BRASIL (2000); Política Nacional de 
Biodiversidade, (BRASIL, 2002a), Plano Nacional de Áreas Protegidas, (BRASIL, 2006); Programa 
Nacional de Educação Ambiental – ProNEA, BRASIL (2005); Estratégia Nacional de Comunicação e 
Educação Ambiental no SNUC – ENCEA, MMA (2009) abordam princípios e diretrizes abrangentes. No 
entanto, as unidades de conservação necessitam trabalhar a educação ambiental de acordo com 
contexto onde ocorre, para que haja participação social, coletiva e efetiva dos envolvidos. Para isso, 
precisam investigar e diagnosticar sua realidade e buscar outras referências, para adequar as práticas 
de educação ambiental aliadas às problemáticas vivenciadas. 

Figura 12.19 Linhas político pedagógicas utilizadas nas ações de Comunicação e Educação Ambiental nas 
unidades de conservação. 

 
Fonte: MMA, 2008. 
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Figura 12.20 Estruturas para o desenvolvimento das ações de Comunicação e Educação Ambiental nas 
unidades de conservação. 

 
Fonte: MMA, 2008. 

O PNM Bosque da Barra não possui Centro de Visitantes, mas há um espaço destinado ao 
atendimento da educação ambiental. O NEA, Núcleo de Educação Ambiental Bosque da Barra. A 
implantação do espaço e do programa de atividades foi proveniente de projeto e contrato firmado 
com a Rede Record de Televisão, desde setembro de 2012. 

A partir da leitura do Quadro 12.10, pode-se compreender o panorama geral do programa de 
educação ambiental desenvolvido no PNM Bosque da Barra, pelo NEA.  

Até o presente momento, o NEA desenvolveu ações, articulou lideranças e buscou parcerias com 
objetivo de aplicar atividades de educação ambiental na unidade de conservação e em escolas. 
Importante frisar que, a parceria estabelecida favorece a implantação de uma educação ambiental 
no PNM Bosque da Barra. No entanto, não ser excluída a análise crítica e a intervenção nas 
atividades pedagógicas e enfoques praticados, mas sim aplicar ações para melhoria contínua do 
processo. Nesse sentido, dois pontos já podem ser mencionados como prioritários: o auxílio nas 
questões de uso público e em ações de participação social no conselho consultivo, as quais ainda não 
ocorrem. 

A linha pedagógica predominante deveria valorizar a educação no processo da gestão ambiental, 
para permitir controle social no manejo dos recursos naturais. Além disso, na presença do conselho 
consultivo (em formação), deveria torná-la mais afinada com o movimento socioambiental e aliada 
aos processos de gestão participativa. 

Uma vez que, as áreas protegidas são espaços de conflitos envolvendo a conservação da natureza e o 
seu uso pelos seres humanos, as ações de educação ambiental devem demandar a participação e 
integração da comunidade para resolvê-los. Desse modo, a educação deveria afastar-se do enfoque 
comportamental e promover estratégias com enfoque na educação ambiental crítica. 

Há diversas maneiras de conceber e de praticar a ação educativa e o PNM Bosque da Barra esboçou 
algumas vertentes. As correntes de educação ambiental observadas foram: naturalista, 
conservacionista, corrente científica (experimentação), humanista, feminista (oficinas de criação); 
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ecoeducação. Além disso, Notou-se que, na maioria das atividades predomina a alfabetização 
ecológica. 

Apesar do apelo pelas espécies ameaçadas (observado nas placas interpretativas) e pertencimento 
do território, pela biofilia, deve-se repensar a educação ambiental de caráter social e crítico, 
promovendo a participação de lideranças do entorno. 

Quadro 12.10  Panorama do Programa de Educação Ambiental do NEA Bosque da Barra. 

PLANEJAMENTO DESCRIÇÃO ATIVIDADES CARACTERÍSTICAS GERAIS 

Projetos Combo meio 
ambiente 

Visita guiada Caminhada guiada (grupos de até 25 pessoas). 
Apresentação de vídeos ecológicos, maquetes 
sobre fenômenos naturais, exposição com 
materiais reciclados. Atividades lúdicas. 

Vídeo ecológico 

Oficina e Exposição 

Gincanas 

Exposição de 
Fotos 

“parar, observar e 
fotografar”. 

Exposição visual das belezas naturais do PNM 
Bosque da Barra. 

Aprimorando 
Conhecimentos 

Grupos de estudos Gestão do conhecimento 

NEA vai às 
escolas 

Apresentação de 
filmagem de visitas e 
experiências guiadas. 
Realização de gincana. 

Divulgação do trabalho realizado pelo NEA no 
Parque 

Vídeos ecológicos 
de finais de 
semana 

Convites a sessões de 
fim de semana 

Apresentação de vídeos atuais com enfoque 
ambiental, para sensibilização do visitante 

Campanhas Internas Reciclagem de 
embalagens Tetra Pak 

Parceria com a empresa Recicoleta 

Externas Ações de educação 
ambiental no entorno 

Parceria com empresas 

Cursos, oficinas, 
encontros e eventos 

Semana do meio 
ambiente 

Programação diversa Ações em comemoração ao dia do meio 
ambiente 

Visita guiada 
para docentes 

Demonstração do 
Combo Meio Ambiente 

Divulgação de ações a diretores e docentes de 
escolas 

Programação de férias - Programação diversa Atendimento ao período de férias do mês de 
julho. 

Aperfeiçoamento 
técnico da equipe 

- Contato com 
profissionais da área 
ambiental (palestras) 

Aperfeiçoamento da equipe do NEA. Gestão 
do conhecimento 

Exposições Internas Exposição de 
experimentos sobre 
eventos biológicos 

Estímulo à percepção visual de fenômenos 
naturais 

Externas Exposição de 
profissionais da área 
artística e cultural 

Estímulo à percepção visual do PNM Bosque 
da Barra 

Eventos em datas 
comemorativas 

- Programação 
diversificada 

Seleção de datas temáticas para discussões 
ambientais 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Witt et al. (2013) afirmam que, essas atividades de vivência com a natureza, podem contribuir para a 
construção e consolidação da gestão participativa. Bem como, potencializar a ação e o 
desenvolvimento de propostas de trabalhos em outros espaços de atuação dos sujeitos, como 
escolas, grupos comunitários e na comunidade como um todo.  
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Ainda segundo Witt et al. (2013), as vivências em Educação Ambiental devem impulsionar o 
desenvolvimento de propostas tanto para a área protegida quanto para o entorno, em uma visão 
integrada de gestão. Portanto, a Educação Ambiental deve trazer para a discussão questões que 
estejam “tanto vinculadas à área protegida quanto aos contextos locais e globais nos quais ela se 
insere e com os quais direta e indiretamente se relaciona”. 

Desse modo, Saisse (2011) contribui ao assumir que, a atuação educativa deve partir da 
compreensão da educação ambiental como elemento estruturante da gestão participativa de 
unidades territoriais. 

Porém, o que tem ocorre na prática é uma visitação resumida a um processo pontual, contemplativo, 
a uma imersão momentânea no ambiente, não instigando, segundo Witt et al (2013), à participação, 
à compreensão crítica do contexto socioambiental em que a unidade está inserida, à atuação cidadã 
ou o planejamento integrado que atenda às necessidades na relação unidade de conservação-
comunidade. Com isso, a sensibilização proporcionada pela vivência acaba se encerrando no 
indivíduo, não promovendo a geração de processos participativos e de intervenção. 

De modo a contribuir com o processo educativo estabelecido atualmente, foi elaborado o Quadro 
12.11, para possibilitar a visualização das atividades realizadas que envolveram a aproximação com 
instituições e parcerias, os principais públicos; o total de pessoas registradas em ações de educação 
ambiental do NEA, os critérios de avaliação. Para cada ação, foram citadas estratégias de melhoria e 
adequação à realidade do Parque (Quadro 12.12), orientações pertinentes.  
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Quadro 12.11  Ações desenvolvidas e públicos envolvidos em um ano do NEA Bosque da Barra. 

ATIVIDADES REALIZADAS QUE 
ENVOLVERAM APROXIMAÇÃO COM 

INSTITUIÇÕES E PARCERIAS 

Inauguração do NEA. Visita técnica ao PNM Marapendi e ao Centro de 
Educação Ambiental do PNM Marapendi. Workshop Resíduos Sólidos. 
Palestra Comlurb. Palestra Projeto Arredores na Escola (Instituto Terrazul). 
Visita ao Centro de Educação Ambiental Aparu Jequiá (na Ilha do 
Governador). Curso sobre Abelhas Nativas sem Ferrão (Associação de 
Meliponicultores do Rio de Janeiro, AME-RIO). Ação de limpeza das praias 
(Bloco Limpeza na praia). Participação no Seminário Trilhas Cariocas, ocorrido 
na RioZoo. Visita ao Projeto Ilhas do Rio. Visita a exposições pelo Rio de 
Janeiro. Realização da I e II Exposição de fotos no PNM Bosque da Barra 
(parceiros: fotógrafos e empresa Rio Color e Print Express). Visita à Floresta 
dos Sentidos, na Fiocruz. Núcleos Socioambientais da Prefeitura do Rio. Visita 
ao PNM Chico Mendes (aniversário do Parque). Participação na Semana de 
Prevenção de Acidentes (SIPAT) da Record. Organização de atividades: arte 
educação "Reciclando com Arte" (pintura em caixa de madeira); percepção 
ambiental, Borboletário itinerante no Parque (empresa Biocaminhos); coleta 
seletiva de embalagens Tetra Pak. I Semana de Meio Ambiente no PNM 
Bosque da Barra, com participação da SMAC. Eventos dia da família, dia das 
mães, dia internacional da mulher, natal. Envolvimento do Lar Batista do 
Ancião, Centro de Cidadania e Atividades Sociais e Associação de Assistência 
às Causas Sociais (intituições de cunho social), associação de moradores e 
comunidades, Centro de Referência à Obesidade, Clínica da Família da Vila da 
Penha, Clínica da Família de Manguinhos e Clínica da Família Victor Valla 
(instituições promotoras da saúde), creche, ONG, grupos familiares, grupos de 
escoteiros e Faculdades. 

PRINCIPAIS PÚBLICOS 
Professores e alunos de escolas públicas e privadas, prioritariamente crianças 
e jovens. Visitantes e instituições diversas do entorno e de outras regiões da 
cidade. 

TOTAL DE PESSOAS REGISTRADAS EM 
AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO 

NEA (EM UM ANO DE PROJETO) 

49 instituições e 2252 visitantes não agendados. 43 instituições e 2138 
visitantes agendados. 330 estudantes na ação "NEA vai à escola". 

FORMAS DE ENVOLVIMENTO E 
ABORDAGENS 

Sensorial, afetivo, cognitivo, criativo/estético, experiencial, experimental, 
intuitivo, simbólico. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
Não há programa de avaliação de resultados alcançados pelo NEA. Não 
utilizam mecanismos de acompanhamento ou avaliação de suas atividades. 

Fonte: Detzel Conssulting, 2013. 

Quadro 12.12 Ações pedagógicas e orientações pertinentes ao Núcleo de Educação Ambiental Bosque da 
Barra. 

AÇÕES ORIENTAÇÕES PERTINENTES 

NEA vai à escola Atendeu a um público apenas no mês de junho/2012. Deveria inserir a 
educação ambiental de modo transdisciplinar, nas disciplinas escolares, 
formar multiplicadores. Poderia trabalhar com ações contínuas. 

Recolhimento de embalagens TetraPak Apesar de ser uma iniciativa de coleta seletiva, a mesma se distância da real 
necessidade de gestão dos resíduos do PNM Bosque da Barra.  

Visita orientada  Necessidade de orientações que atendam aos processos de gestão do uso 
público. Incentivar e capacitar novos guias. Reavaliar o Sistema de placas 
interpretativas do Parque. Incluir temáticas socioambientais. 

Cine ambiental  Rever forma de sensibilização. Os vídeos deveriam ser apresentados na sede 
do Parque, logo no início da visita. Além disso, deveriam incluir informações 
sobre o histórico da UC, sua função como unidade de conservação e 
orientações quanto ao uso público. O diálogo inicial deveria promover o 
entendimento do visitante enquanto ser social e crítico, responsável pela 
conservação da área. 
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AÇÕES ORIENTAÇÕES PERTINENTES 

Oficinas de arte educação, murais 
temáticos 

Rever forma de sensibilização e públicos atendidos. Além dos resíduos 
gerados nessas práticas. 

Experimentos – aprendendo com a 
natureza  

Rever forma de sensibilização, públicos atendidos e espaço adequado. 

Teatro de fantoches Rever forma de sensibilização, frequência e públicos atendidos. Reavaliar as 
problemáticas locais comentadas.  

Colônia de férias Cuidado para não estimular recreação em área protegida. 

Jogos  Bom para atender ao público jovem. Mas devem-se avaliar objetivos dos 
jogos. Eles devem proporcionar entendimento e pertencimento do 
território, além de envolver os jovens em ações para a conservação local, 
visando à formação de multiplicadores. 

Mudança de hábito dos visitantes Reavaliar os objetivos da prática educativa, situando-os para além da esfera 
comportamental. 

Concurso de fotografia nas escolas Repensar o público a que se deseja atingir. Uma parceria junto a 
profissionais observadores da natureza poderia facilitar o processo. 
Regulamentar ações para o uso de imagens da UC. 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Além das Tabelas, são apontadas algumas diretrizes que devem ser aplicadas ao processo educativo. 
Nesse sentido, o NEA e a gestão do Parque deverão: 

 Focar nos públicos e interesses inerentes à gestão do PNM Bosque da Barra e não 
misturar os objetivos dos diversos públicos envolvidos.  

 Difundir o conhecimento socioambiental. 

 Estabelecer um plano de atendimento aos visitantes dos finais de semana. Intervenções 
pontuais sobre o comportamento do visitante, não têm alcançado os objetivos da UC. 

 Participar ativamente do conselho consultivo, quando o mesmo estiver consolidado. 

 Analisar as normas de visitação e segurança existentes e revê-las periodicamente, junto 
ao gestor. 

 Contribuir na elaboração de um plano de comunicação ao visitante. Avaliar a 
necessidade de material de informação e divulgação (quais e para quais públicos). 

 Promover a aplicação de instrumentos de comunicação diversos. 

 Contribuir na produção e divulgação de materiais que instigam ao diálogo e à 
participação. 

 Buscar parcerias para a produção de panfletos, materiais educativos e folders 
informativos. 

 Propor e definir áreas e temas estratégicos (internos e externos) à UC, na aplicação de 
ações de interpretação ambiental.  

 Fortalecer a formação e capacitação continuada de jovens educadores e guias 
ambientais (multiplicadores e aprendizes). 

 Promover ações de educação ambiental crítica, aplicadas à realidade local. 

 Promover intercâmbios de troca de experiências com demais unidades de conservação. 
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 Avaliar a repercussão das práticas educativas utilizadas e estabelecer um processo de 
avaliação dos resultados. A Educação Ambiental pressupõe um processo contínuo e 
deve ser revisto periodicamente os seus cenários. 

A partir desse ponto de vista, Witt et al. (2013) explicitam um processo de conscientização que 
assuma o caráter transformador e emancipatório, que perpasse e inclua diferentes etapas (Figura 
12.21) e trabalhe o ser social e planetário, capaz de repensar, refazer e construir, por meio da 
problematização da realidade e ação coletiva. Tendo em vista que, “conscientizar-se”, no sentido 
transformador emancipatório, seria tomar consciência do próprio processo em que se está inserido, 
refletir sobre ele e lançar o olhar crítico, questionador e provocador de mudanças. 

Figura 12.21 As diferentes etapas que devem constituir o processo educativo de uma ação de educação 
ambiental junto ao ambiente natural, arranjadas em um movimento contínuo 

 
Fonte: Witt et al., 2013. 

De acordo com Simiqueli (2008), os Parques não devem visar unicamente a educar para conservar a 
natureza, para conscientizar as pessoas, ou ainda para mudar condutas. A principal tarefa deverá ser 
desenvolver um programa, contínuo e permanente, capaz de educar os sujeitos para processos de 
mudanças, uma educação pautada em valores, individuais e coletivos, que promovam a 
transformação social, o pensamento crítico e a ação emancipatória. Portanto, a educação ambiental 
deve ser um processo crescente de construção de cidadania, possibilitando aos indivíduos e à 
coletividade, atuarem na busca de soluções para os problemas que percebem e os afetam.  

Desse modo, considera-se a importância de parceria com o NEA. O PNM Bosque da Barra deverá 
repensar a prática educativa, de modo que a mesma se aproxime da gestão da UC e participe 
ativamente da formação do conselho consultivo, aliando parcerias com o entorno na formação de 
multiplicadores e em ações coletivas que promovam mudanças e garantam a proteção da UC. 

12.2.4 RELAÇÕES PÚBLICAS/DIVULGAÇÃO 

É discreta a participação da UC em eventos desenvolvidos na região, sendo o mais frequente, a 
promoção feita pela SMAC de eventos comemorativos do aniversário de criação da UC com a 
participação das escolas públicas do entorno, grupo de escoteiros e voluntários. 

12.2.5 VISITAÇÃO NO PNM BOSQUE DA BARRA 

O Decreto nº 30.181, de 02 de dezembro de 2008, instituiu a regulamentação para o acesso, 
visitação e atividades nas Unidades de Conservação de Proteção Integral sob tutela da SMAC. 
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12.3 ATIVIDADES CONFLITANTES 

Dentro da área do PNM Bosque da Barra não foram identificadas atividades conflitantes 
permanentes, já que não existem invasões ou residências irregulares dentro dos limites do Parque.  

Por meio de entrevistas feitas com os funcionários do PNM Bosque da Barra, foram identificadas 
duas questões problemáticas para a gestão da área: a ocorrência de assaltos e o uso do espaço para 
eventos de grande porte sem autorização prévia.  

O acesso ao Parque é feito somente através do portão central, onde há uma guarita que conta com 
vigilância 24 horas, sendo que todo o contorno da área está estabelecido por muros de alvenaria e 
grades bem consolidados. Porém há um ponto, no lado voltado para a Avenida Ayrton Senna, que 
atualmente está com um tapume temporário, devido a uma obra da Prefeitura que está ocorrendo 
na Avenida (Figura 12.22, A). Já foram registradas ocorrências de assaltantes que entraram na área 
do Parque por meio deste ponto, realizando os assaltos dentro da UC, e depois fugindo por esse 
mesmo ponto, sem passar pela vigilância da entrada. Já ocorreram assaltos à mão armada aos 
visitantes, inclusive a fotógrafos que portam equipamentos de elevado valor comercial, um dos 
maiores públicos do Parque, o que pode ser considerado como um chamariz para os assaltantes. A 
fiscalização é feita por um funcionário da Guarda, que faz rondas de bicicleta no contorno interno da 
área (Figura 12.22, B), já que existem pontos com maior ou menor fluxo de visitantes, e os 
assaltantes se aproveitam dos pontos de menor fluxo, como a pista de caminhada.  

Figura 12.22 Muro temporário no contorno do Parque e Guarda realizando fiscalização. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A Unidade de Conservação também atrai visitantes com a intenção de realizar piqueniques, entre 
outras atividades, devido a sua grande área de lazer e por sua beleza cênica (Figura 12.23). Porém há 
relatos de pessoas que convocam grandes reuniões e festividades, havendo empresas que vendem o 
serviço de montagem do piquenique dentro do Parque, às vezes reunindo até 300 pessoas. Esta 
prática pode ser considerada prejudicial devido ao abuso à capacidade de carga da área, além de 
produzir muitos resíduos que muitas vezes não são recolhidos pelos visitantes. 

A B 
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Figura 12.23 Áreas de lazer dentro do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

No entorno direto do Parque a única atividade conflitante identificada foi a presença do Aeroporto 
de Jacarepaguá, que faz divisa com a área do PNM Bosque da Barra, devido à grande circulação de 
pequenos aviões, causando grande poluição sonora, considerada prejudicial para a fauna existente 
na área. 

12.4 RECOMENDAÇÕES DE MANEJO 

Particularmente, a gestão de unidades de conservação pode ser vista como o gerenciamento dos 
conflitos25 entre as necessidades humanas durante a visitação, a capacidade de suporte do ambiente 
natural, o zoneamento e as normas estabelecidas. 

Para o estabelecimento do uso público em áreas naturais destinadas à conservação, cabe à gestão o 
adequado manejo dos locais de modo a permitir o uso público, priorizando a conservação dos 
recursos, de atrativos e da biodiversidade. Para este fim, recomenda-se a utilização da abordagem 
integrada proposta por Lechner (2006) (Figura 12.24), onde é possível observar a premissa de um 
planejamento e monitoramento contínuos. 

Figura 12.24 Abordagem Integrada de Trilhas. 

 
Fonte: Lechner, 2006. 

                                                           
25

 Neste trabalho, considera-se a existência de conflito entre turismo e conservação, particularmente quando a atividade 
implica prejuízo, impactos negativos, à área natural. Nesse caso, os interesses entre turismo e conservação são prejudiciais. 
Isso indica a ausência de um correto planejamento, manejo e monitoramento adequados, a fim do que visitação e 
conservação possam coexistir. 
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Fennell (2002) apresenta as abordagens de para uma gestão aberta, as quais visam uma 
regulamentação direta do comportamento do usuário, por meio do zoneamento espacial e temporal 
de uso, as restrições à intensidade de uso e as restrições das atividades, reforço da regulamentação 
para os usuários.  

Assim como citado, com relação ao planejamento e gestão do uso público no PNM Bosque da Barra, 
mais especificamente dos circuitos identificados, percebe-se a necessidade primeira de analisar e 
adequar o zoneamento espacial e temporal de uso, seguido das restrições às intensidades desse uso 
(capacidade de suporte) e o reforço da regulamentação dos tipos de uso em cada setor, uma vez que 
deve priorizar a conservação local. Além das prioridades citadas recomenda-se o uso do método 
VIM, para Manejo do Impacto do Visitante, bastante utilizado no levantamento de indicadores e 
medidas de manejo. 

No entanto, algumas alternativas de manejo e gestão podem ainda não ser o suficiente para eliminar 
os conflitos de uso e conservação. Percebe-se que, os passos para minimizar tais conflitos tendem à 
utilização de várias metodologias propostas em conjunto. Além disso, cada unidade de conservação 
possui limites e possibilidades, de acordo com suas peculiaridades locais e esse fato deve ser 
investigado na análise dos cenários e periodicamente. 

De acordo com Simiqueli et al. (2006), a aplicação da metodologia para o cálculo da capacidade de 
suporte vem sendo reavaliada, baseando-se em metodologias como Limites Aceitáveis de Mudança 
(Limits of Acceptable Change – LAC) e o Manejo do Impacto do Visitante (Visitor Impact Management 
– VIM). Para garantia da sustentabilidade, o planejamento ambiental pretende reorganizar o espaço, 
para que não apenas no presente, mas em cenários futuros, as fontes de recursos sejam usadas e 
manejadas corretamente, assegurando os impactos negativos estarem dentro dos limites aceitáveis 
de mudança. Uma das maneiras de atingir a sustentabilidade a longo prazo reside na obtenção de 
planos de ação contínuos, que contemplem o controle da capacidade de suporte e o monitoramento 
da visitação. 

Mediante avaliações pertinentes, deve-se considerar a manutenção dos acessos, ações de manejo 
como as propostas em Andrade & Rocha (2008) são fundamentais para a conservação das trilhas e 
da biodiversidade local. O manual de trilhas orienta, por exemplo, somente considerar a abertura de 
novas trilhas quando houver necessidade de realocação de uma trilha já existente ou em caso de 
abertura ou redefinição de uma área de visitação, para evitar ou minimizar danos ambientais e 
promover a segurança do público.  

A visitação, em alguns momentos, poderá não corresponder com os princípios de não destruição dos 
recursos, gerando conflitos com o objetivo da Unidade de Conservação. Portanto, o gestor deve estar 
atento não apenas a essas ocasiões, mas em atividades de manutenção do Parque, evitando-se o 
conflito. Para isso alguns passos são fundamentais, quando se trata de recomendações de manejo, 
para áreas de uso público, são elas: 

 Avaliação do cenário atual e dos futuros; 

 Identificação de setores e de pontos de monitoramento; 

 Avaliação das trilhas e da infraestrutura de visitação; 

 Caracterização dos visitantes (perfil, percepção, grau de satisfação, qual avaliação faz da 
UC); 

 Avaliação de cenários desejáveis; 

 Construção de um plano de monitoramento dos impactos da visitação; 
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 Verificação de logística necessária, procedimentos, equipamentos, pessoal; 

 Capacitação da equipe do Parque; 

 Monitoramento contínuo; 

 Avaliação dos resultados e construção de processos decisórios, para novas avaliações de 
cenários. 

Portanto, modelos de gestão do uso público em áreas naturais protegidas, segundo Maciel et al. 
(2008), devem procurar superar as limitações dos métodos tradicionais de capacidade de carga, 
determinando, ao invés de um número de visitantes por período, níveis de impacto desejáveis e os 
critérios de manejo para condições flexíveis e flutuantes de visitação. Dá-se, portanto, ênfase a 
critérios e ferramentas de manejo, e também ao monitoramento contínuo dos impactos. 

Tendo em vista que, cada local demanda graus de proteção e intervenção distintos. Existem algumas 
estratégias e táticas simples que podem ser adotadas pelo gestor da UC. Leung & Marion (2000) 
citam as seguintes:  

I. Reduzir o uso de toda área;  

II. Reduzir o uso de áreas problemáticas; 

III. Modificar o local de utilização dentro de áreas problemáticas; 

IV. Modificar o calendário de uso; 

V. Modificar o tipo de uso e o comportamento do visitante; 

VI. Modificar as expectativas do visitante (informá-los sobre o uso adequado e sobre as 
condições que vão encontrar); 

VII. Aumentar a resistência do recurso; 

VIII. Manter ou reabilitar o recurso; 

IX. Reabilitar locais impactados.  

Para o PNM Bosque da Barra foram identificados alguns setores e pontos, os quais merecem atenção 
quanto ao monitoramento contínuo e aplicam-se recomendações de manejo.  

Observou-se que, o lago é o setor que mais sofre com os impactos antrópicos, devido não só às 
práticas realizadas em sua volta (piquenique e camping), nem sempre autorizadas, mas devido ao 
grande número de visitantes. Esse excesso na capacidade de suporte do ambiente mostra impactos 
visíveis ao ecossistema, como desgaste do solo e da vegetação (Figura 12.25). Além disso, notam-se 
ameaças de risco ao visitante, pois o cercamento do local não impede a passagem do público para a 
margem do lago (área de acesso restrito), comprometendo a segurança das pessoas. 

Além disso, observaram-se vários pontos de erosão nessa área, mesmo em terrenos com pouca ou 
nenhuma declividade eles ocorrem, estando associados a algumas causas possíveis (Figura 12.25). Os 
problemas de erosão podem acontecer, em parte, devido à maior dificuldade do solo na drenagem 
pluvial e ao pisoteio e desgaste da vegetação. No caso do PNM Bosque da Barra, os mesmos ocorrem 
das duas formas.  
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Figura 12.25 Limites e limitantes da capacidade de suporte no setor do lago do PNM Bosque da Barra. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Nas trilhas foram observados acessos (trilha) secundários, que tanto podem estar associadas a 
processos erosivos que favorecem o aumento da largura dos acessos e a criação de trilhas 
alternativas, ou devido à tendência das pessoas saírem do caminho principal e criarem atalhos. 

Ainda quanto à avaliação das trilhas, foram observadas raízes expostas, formigueiros (Figura 12.26, 
A, B) e locais com problema de drenagem pluvial, gerando acesso secundário e desgaste do solo 
(Figura 12.26, C). As intervenções de manejo deverão garantir o correto nivelamento e 
preenchimento do leito das trilhas, além da construção de canais de drenagem. Os formigueiros 
devem ser avaliados e tratados e as raízes expostas devem ser protegidas do pisoteio (ou por ações 
de restrição de acesso, ou por preenchimento do leito das trilhas). 

Para melhor conduzir a construção do Plano de Uso Público para o PNM Bosque da Barra, foi 
elaborado um esquema com os principais pontos de atenção quanto às recomendações de manejo. 

As orientações e recomendações, para cada setor, encontram-se posteriormente no Quadro 12.13.
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Figura 12.26 Manejo de trilhas e espaços destinados ao uso públicos (panorama geral, para ações de manejo). 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Quadro 12.13 Manejo de trilhas e espaços destinados ao uso público (orientações) no PNM Bosque da 
Barra. 

SETORES E PONTOS VERIFICADOR CAUSA PROVÁVEL RECOMENDAÇÕES DE MANEJO 

A – Entrada Não há controle de 
entrada e saída dos 
visitantes. Recepção 
e orientação sobre 
as normas, apenas 
de modo pontual. 

O número de 
funcionários é reduzido 
e não há um centro de 
visitantes, para 
introduzir informações 
sobre o Parque e melhor 
conduzir o visitante. 

Criação de um espaço de recepção 
ao visitante. Elaboração de material 
informativo com as normas de 
visitação e o mapeamento dos 
circuitos. Programa de voluntariado 
para contribuir na gestão do Parque. 

B – Estacionamento Número excessivo 
de carros. 

Não há controle da 
visitação. 

Terceirização do serviço. Controle do 
fluxo de entrada e saída de 
visitantes. 

C – Banco de Areia A Pouca utilização do 
espaço. Presença de 
formigueiro. 

Incidência solar. Não há 
atrativos. O Parque não 
promove ações para o 
uso alternativo do local. 

Promover atividades de educação 
ambiental no teatro de arena. 
Estimular o uso da área. Incluir 
infraestrutura de sombreamento e 
reduzir o número de infraestruturas 
para recreação (brinquedos). Tratar 
o formigueiro. 

D – NEA Impactos sobre o 
solo e vegetação, ao 
redor do NEA. 

Excessivo número de 
visitantes na área. 

Restringir acesso à área. Permitir 
apenas em alguns pontos, onde se 
devem inserir estruturas de 
sombreamento. 

E – Banco de Areia B Pouca utilização do 
espaço. 

Incidência solar. Não há 
atrativos. O Parque não 
promove ações para o 
uso alternativo do local. 

Estimular o uso alternativo da área. 
Incluir infraestrutura de 
sombreamento. 

F – Lago Impactos sobre o 
solo e vegetação. 
Segurança do 
visitante (risco). 

Excessivo número de 
visitantes na área. 
Ausência de 
infraestrutura segura. 
Atividades não condizem 
com a conservação. 

Restringir acesso à área. Retirar 
infraestruturas para recreação 
(brinquedos). Recuperar e restaurar 
o ecossistema local. Implantar 
infraestrutura segura em volta das 
margens do lago. Assumir o lago 
enquanto atrativo contemplativo. 
Reavaliar uso, somente após 
recuperação local. 

G – Circuito Esportivo Pouca infraestrutura 
para repouso. 
Problema de 
drenagem nas 
trilhas. Áreas 
alagadas próximas. 

Circuito é utilizado para 
práticas esportivas. Não 
houve nivelamento do 
leito da trilha e 
implantação de vias de 
drenagem da água 

Incluir mais infraestruturas para 
descanso (bancos). Corrigir o leito da 
trilha e permitir vias de drenagem da 
água no solo. Verificar se o 
ecossistema provoca alagamento em 
períodos sazonais. 

tr – trilha secundária Aparecimento de 
atalhos. 

Processos erosivos que 
favorecem o aumento da 
largura da trilha. Criação 
de atalhos por visitantes. 

Correção dos canais de drenagem. 
Restrição de acesso ao atalho e 
recuperação da área. 

 

 

 

Bifurcações 

Visitantes 
confundem-se com 
as informações das 
placas. 

Não há divisões por 
setores e circuitos, as 
placas não estabelecem 
critérios por cores ou 
temas interpretativos e 
são repetitivas. 

Reavaliar o sistema de placas 
informativas sobre as direções, locais 
e infraestrutura. Proporcionar ao 
visitante entendimento espacial. 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Diante do exposto, o Plano de Uso Público deverá orientar o PNM Bosque da Barra quanto a ações 
que contemplem o controle da capacidade de suporte e o monitoramento das atividades de 
visitação. Além de oferecer critérios que atendam aos planejamentos a curto, médio e longo prazo. 

12.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) conceitua área protegida como aquela “definida 
geograficamente, que é destinada, ou regulamentada, e administrada para alcançar objetivos 
específicos de conservação”. O grupo das unidades de conservação de proteção integral, conforme 
lei do SNUC, nº 9.985, de 18 de julho de 2000, reúne as categorias em que, a princípio, é vedada a 
utilização direta de recursos naturais, sendo permitido apenas, conforme o caso, o desenvolvimento 
de atividades de pesquisa científica, educação ambiental e turismo ecológico. 

Portanto, os objetivos desses espaços é a preservação dos ecossistemas com o mínimo de 
intervenção antrópica. Nesse sentido, torna-se fundamental a definição de um zoneamento 
adequado. Deve também apresentar proposta para cada setor, com espacializações das informações, 
identificando critérios que depois serão consolidados com os demais temas. Incluir entre os critérios 
para o zoneamento a necessidade de ações de manejo para os setores de visitação pública. 

Cabe ressaltar que as informações aqui delineadas não esgotam a necessidade de se realizar um 
estudo mais aprofundado e em longo prazo, visando à sistematização de um Programa de Uso e 
Manutenção das trilhas, com o objetivo de identificar, planejar, priorizar, orçar, esquematizar e 
definir as atividades de manutenção, necessárias para a proteção dos recursos naturais, a segurança 
e satisfação dos visitantes. 

Portanto, o objetivo primeiro do Plano de Uso Público deve ser o de funcionar como uma ferramenta 
capaz de nortear ações atuais e futuras de modo a garantir acesso aos visitantes, 
concomitantemente com a garantia de conservação da biodiversidade, além de proporcionar 
alternativas de conscientização por meio da educação ambiental e de recursos interpretativos. 
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13 ACESSOS À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O PNM Bosque da Barra está localizado no encontro de duas avenidas de altíssima movimentação: a 
Avenida das Américas, que é a via de maior tráfego que atravessa a Barra da Tijuca, e a Avenida 
Ayrton Senna, que liga a Barra da Tijuca à linha amarela (Figura 13.1). Estas vias se encontram em 
bom estado de conservação, com trafegabilidade satisfatória, exceto em horários de pico, onde, 
devido ao alto fluxo de automóveis, criam-se grandes congestionamentos. 

O único acesso ao Parque, de automóveis e pedestres, se dá pela Avenida das Américas, nas 
proximidades do número 25.500. Dentro do Parque há uma área de estacionamento que comporta 
aproximadamente 200 veículos. 

Figura 13.1 Acesso ao PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte:http://1.bp.blogspot.com/-CtsyTAdu3Mc/TtWQ58YW0GI/AAAAAAAAMas/BBSJevgr5ag/s1600/ 
ECOPICNICmapa.jpg, acesso em out/2013. 

O ponto de ônibus mais próximo ao Parque está localizado na frente do mesmo, na Avenida das 
Américas, onde passam 27 linhas de ônibus. Há um grande fluxo de ônibus no entorno do Parque, 
especialmente devido à presença do Terminal Alvorada, localizado em frente à entrada principal do 
PNM Bosque da Barra, no lado oposto da Avenida das Américas. Por estar localizado em uma área 
contornada por importantes avenidas de grande circulação, existem mais de 50 linhas de ônibus que 
circulam nas proximidades do Parque, oriundas dos terminais Alvorada e Joatinga. 
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14 SITUAÇÃO FUNDIÁRIA 

A questão fundiária em áreas protegidas no Brasil é um problema antigo e recorrente que acaba por 
vezes afetando os níveis de eficiência das áreas protegidas. A maioria dos Parques (e outras UC de 
Proteção Integral) no Brasil, apesar de já terem sido criados legalmente e em alguns casos até 
mesmo já possuírem infraestrutura administrativa, ainda não apresentam a situação fundiária 
resolvida, acarretando problemas institucionais, jurídicos, legais e criminais (AZEVEDO, 2002; COSTA, 
2002; SOARES, 2004; MOTA, 2009; SMA, 2009; INEA, 2010).  

De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000 que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação, um Parque Natural é constituído por terras de posse e domínio públicos, sendo 
determinada a necessidade de desapropriação das áreas particulares que integrarem as áreas 
declaradas como Parque. No caso do Município do Rio de Janeiro, a Procuradoria Geral do Município 
orientava que qualquer criação de Parque deveria ser “precedida” da desapropriação total da área.  

O PNM Bosque da Barra originalmente se chamava Parque Arruda Câmara, instituído por intermédio 
do Decreto nº 4.105, de 3 de junho de 1983. Toda a área do Parque pertence à Prefeitura da Cidade 
do Rio de Janeiro, por meio do Termo de Doação Gratuita de Áreas situadas na Restinga do 
Jacarepaguá, entre a Lagoa de Jacarepaguá e o Oceano Atlântico, assinado em 28 de novembro de 
1975 e rerratificado em 07 de março de 1986 por meio do Contrato nº 11/86-F. DPA/SMF, entre o 
Município do Rio de Janeiro e a empresa Saneadora Territorial Agrícola – ESTA – AS. 

De acordo com o Termo Aditivo de Re-Ratificação, às fls.02, cláusula sétima, para que as áreas 
fossem doadas era condição essencial da doação a vinculação das áreas ao planejamento Grupo de 
Trabalho da Baixada de Jacarepaguá, especificando que a área C deveria ser destinada à implantação 
de um bosque público (Figura 14.1), sendo permitida apenas a construção de um museu e das 
edificações dos serviços de manutenção do bosque e atendimento ao público, sendo vedadas 
quaisquer outras construções. Desta forma, não existem conflitos envolvendo a questão fundiária do 
mesmo. 
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Figura 14.1 Área destinada à implantação do PNM Bosque da Barra de acordo com o Termo Aditivo de 
Re-Ratificação feito entre o município do Rio de Janeiro e a empresa Saneadora Territorial 
Agrícola. 

 
Fonte: SMAC, 2013. 
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15 USOS E OCUPAÇÃO DO SOLO DA UC E ENTORNO  

15.1 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO ATUAL 

O bairro da Barra da Tijuca é grande alvo da especulação imobiliária que ocorre no Rio de Janeiro, 
sendo um dos bairros com maior número de empreendimentos imobliliários lançados nos últimos 
anos no município. De acordo com dados do IPP, as áreas verdes, em 2007, correspondiam a 1,3 % 
da área total do bairro, correspondendo principalmente às praças. Porém grande parte das praças e 
áreas verdes estão localizadas dentro de condomínios, com acesso privado.  

São os Parques que fazem o papel de área pública de integração social, servindo, também, como 
fator de valorização dos imóveis e empreendimentos, que são postos à venda exaltando a 
proximidade às áreas verdes, associadas à qualidade de vida dos futuros moradores. Apesar de o 
PNM Bosque da Barra ter sua área toda cercada e bem estabelecida, e representar um importante 
papel no contexto da Barra da Tijuca, sempre há uma pressão do mercado imobiliário, especialmente 
nas áreas nobres que contam com grandes empreendimentos, o que demanda atenção especial por 
parte dos gestores da área. Porém, devido grande parte aos muros do controno, pode-se afirmar que 
não existe uma pressão direta por ocupação na área. 

Figura 15.1 Cercamento no contorno do Parque e construções do entorno. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Dentro da área do Parque existem as instalações da sede administrativa, do horto florestal, do 
núcleo de educação ambiental, do alojamento da COMLURB e dos sanitários. A sede é composta pela 
guarita de vigilância, copa, escritórios administrativos e um centro de visitantes, utilizado como local 
de reuniões, palestras etc. O horto florestal, chamado Horto Municipal Carlos Toledo Rizzini, produz 
mudas de espécies de restinga e as vende comercialmente, com a verba das vendas revertida para a 
SMAC. O núcleo de educação ambiental (NEA) foi construído em 2012, com verba proveniente de 
uma ação ambiental mitigatória da Rede Record. O núcleo atende alunos dos ensinos fundamental e 
médio, com visitas guiadas dentro do Parque. O alojamento da COMLURB, localizado em frente ao 
NEA, abriga os funcionários e equipamentos utilizados para os serviços de limpeza do Parque. Os 
sanitários, ao lado do NEA, são para uso dos visitantes. 

Figura 15.2 Interior do NEA e Alojamento da COMLURB. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Além das instalações, o Parque conta com as áreas de uso público, como os playgrounds e o lago, e 
as trilhas utilizadas para caminhadas. A trilha que percorre o interior do Parque é um lougradouro 
público, chamado Rua Arruda Câmara. Existe também a trilha que faz o contorno do Parque, utilizada 
por pedestres e ciclistas, com 3.000 metros. 

Figura 15.3 Playground e Lago no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Figura 15.4 Trilha do contorno e Trilha interna do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

15.2 TIPOLOGIAS DE USO NO ENTORNO 

O bairro da Barra da Tijuca é composto principalmente por condomínios residenciais e comeriais de 
médio-alto padrão. A expansão urbana do Rio de Janeiro, a partir do fim dos anos 60, foi sendo 
direcionada para a Zona Oeste da cidade, especialmente após os pesados investimentos decorrentes 
do Plano Piloto do arquiteto e urbanista Lúcio Costa, que visava articular o novo centro de negócios 
da Barra da Tijuca ao centro histórico da cidade e ao novo centro de Santa Cruz, ligando a cidade de 
leste a oeste. Entre outros fatores que colaboraram para a expansão do bairro, cabe destacar os 
investimentos do Governo Federal, nas décadas de 70 e 80, que, através do Sistema Financeiro de 
Habitação, beneficiou o processo de produção das grandes incorporadoras imobiliárias na região, 
visando às camadas sociais médio-altas (SILVA, 2007). 

Desta forma, atualmente a Barra da Tijuca é caracterizada por grandes condomínios residenciais de 
alto valor comercial (Figura 15.5), sendo que alguns deles contam com escolas, mercados, academia 
etc., dentro do próprio condomínio. É um bairro que está em franca expansão, sendo o 2º bairro com 
maior número de novos empreendimentos, já que, de todos os empreendimentos imobiliários 
lançados no Rio de Janeiro, em 2011, 21,2 % (5.312 unidades) estão localizados na Barra, de acordo 
com estudo divulgado pela ADEMI – Associação dos Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário. 
Em 2012 ocorreu uma queda no percentual de lançamentos, correspondendo a 11,9 % (2.323 
unidades), porém com o bairro mantendo-se nas primeiras colocações deste ranking, em 3º lugar. 

Ao longo das principais avendidas, Ayrton Senna e das Américas, foram estabelecidos diversos 
shoppings e centros comerciais, claramente inspirados no modelo americano de disposição dos 
comércios ao longo de auto-estradas. Estes complexos comerciais podem concentrar, em um único 
estabelecimento, comércios de diferentes segmentos ou complexos com lojas de somente uma 
especialidade. Os centros executivos também se fazem bastante presentes, com prédios de alto 
padrão (Figura 15.6).  
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Figura 15.5 Prédios e condomínios residenciais na Barra da Tijuca. 

  

  
Fonte: Extraído de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=328609, acesso em out/2013. 

Figura 15.6 Prédios comerciais e centros executivos na Barra da Tijuca. 

  

  
Fonte: Extraído de http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=962130, acesso em out/2013 
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15.3 OCUPAÇÃO IRREGULAR NO ENTORNO E NA UC  

Devido à ocupação de alto padrão e à grande especulação imobiliária, as favelas ou ocupações 
informais não fazem parte do cenário da Barra da Tijuca. De acordo com o Sistema de 
Assentamentos de Baixa Renda da Prefeitura Municipal da cidade do Rio de Janeiro (SABREN), na 
Barra da Tijuca existem 6 favelas, listadas na Tabela 15.1. 

Tabela 15.1 Favelas localizadas na Barra da Tijuca. 

NOME DA FAVELA LOCALIZAÇÃO ÁREA OCUPADA (2012) POPULAÇÃO (2010) 

Rua São Tillon Avenida das Américas 1.949 m² 116 

Vila Autódromo Avenida Embaixador Abelardo Bueno 84.775 m² 1.225 

Ilha da Gigóia Ilha da Gigóia 1.088 m² 97 

Ilha da Gigóia – Lote 500 Ilha da Gigóia 881 m² 97 

Lagoa da Barra Avenida Vitor Konder 1.645 m² 67 

A. M. Barra América Avenida das Américas 4.173 m² 198 

Fonte: SABREN, 2013. 

Não existem ocupações irregulares próximas ao PNM Bosque da Barra, sendo a mais próxima a Vila 
do Autódromo, localizada a aproximadamente 4 metros do Parque, separados pela Lagoa de 
Jacarepaguá (Figura 15.7). Esta Vila conta, de acordo com o Censo 2010, com 1.225 habitantes em 
356 domicílios, que estão sendo removidos devido às obras de expansão do Autódromo, por conta 
da realização dos Jogos Olímpicos na cidade do Rio de janeiro em 2016. A presença desta ocupação 
irregular não apresenta risco direto de ocupação no PNM Bosque da Barra. 

Figura 15.7 Localização da Vila do Autódromo. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 
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16 CARACTERIZAÇÃO DOS FATORES SOCIOECONÔMICOS 

16.1 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

De acordo com o Censo 2010, a cidade do Rio de Janeiro conta com 6.320.446 habitantes, sendo essa 
população considerada 100 % urbana. O município possui uma área de 1.200,279 km², fazendo com 
que sua densidade demográfica seja de 5.265,81 hab/km², número bastante acima do registrado 
para o estado do Rio de Janeiro – 366,01 hab/km² - e do registrado para o Brasil – 22,40 hab/km².  

A cidade sempre apresentou taxas de crescimento positivas, ou seja, sempre teve sua população 
aumentando com o passar dos anos, mesmo após perder seu posto como capital do país, na década 
de 1960. A evolução populacional está representada na Figura 16.1, e as taxas de crescimento na 
Figura 16.2. 

Figura 16.1 Evolução Populacional do município do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 

Figura 16.2 Taxas de Crescimento Populacional do município do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: IBGE, 2013. 
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O município do Rio de Janeiro possui 160 bairros, segundo dados do Censo 2010 divulgados pelo 
IBGE, divididos “popularmente” nas regiões Centro,  ona Norte,  ona Sul e  ona Oeste.  

Para fins de zoneamento, a cidade do Rio de Janeiro foi dividida em cinco Áreas de Planejamento - 
AP, conforme ilustrado na Figura 16.3, extraída do site da Prefeitura do Rio de Janeiro. Segundo o 
Censo 2010 e dados da Prefeitura do Rio de Janeiro (2005), a AP1 abrange 15 bairros e conta com 
2,8 % do território municipal e 4,71 % da população total; a AP2 conta com 17 bairros, 8,2 % do 
território e 15,97 % da população; na AP3 existem 80 bairros, 16,6 % do território total e 37,96 % da 
população carioca; a AP4 abrange 19 bairros e 24 % da área municipal, com 14,39 % dos habitantes; 
e a AP5 conta com 20 bairros, 48,4 % do território e 26,97 % da população. 

Figura 16.3 Áreas de Planejamento da cidade do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, 2013. 

Na Tabela 16.1 estão representados os dez bairros mais populosos, de acordo com o Censo 2010, 
que somam aproximadamente 29 % da população total do município. Dos dez bairros listados, cinco 
localizam-se na AP5, dois na AP4, dois na AP2 e um na AP3. 

Tabela 16.1 Bairros mais populosos da cidade do Rio de Janeiro em 2010. 

BAIRRO POPULAÇÃO 

Campo Grande 328.370 

Bangu 243.125 

Santa Cruz 217.333 

Realengo 180.123 

Tijuca 163.805 

Jacarepaguá 157.326 

Copacabana 146.392 

Barra da Tijuca 135.924 
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BAIRRO POPULAÇÃO 

Maré (Complexo) 129.770 

Guaratiba 110.049 

Fonte: IBGE, 2013. 

Ao se comparar as taxas de crescimento populacional dos bairros cariocas, entre 2000 e 2010, os 
bairros que apresentaram maior taxa de crescimento foram Camorim, Vargem Pequena e Recreio 
dos Bandeirantes, com mais de 8 % de aumento populacional ao ano, todos localizados na Área de 
Planejamento 4, na Zona Oeste da cidade - onde também se encontram sete dos dez bairros mais 
populosos. Nessa região tem ocorrido uma significativa expansão urbana, apresentando as maiores 
taxas de crescimento populacional na comparação dos Censos 2000 e 2010. É na Zona Oeste que 
serão construídas a Vila Olímpica e as instalações para os Jogos Olímpicos de 2016, o que deve 
impulsionar ainda mais o aumento da população residente ali. 

Os bairros que apresentaram o maior recuo do número da população foram São Cristóvão, Barra de 
Guaratiba e Estácio. Ao todo, 66 bairros apresentaram crescimento negativo, ou seja, tiveram sua 
população reduzida no decênio 2000-2010.  

A Área de Planejamento que contou com o maior aumento de moradores foi a AP 4, com 
crescimento de 2,9 % ao ano; a Área de Planejamento que teve o menor crescimento populacional 
foi a AP 2, com 0,11 % a.a., que conta com bairros da Zona Sul. Segundo estudo da Prefeitura do Rio 
de Janeiro para subsidiar a revisão do Plano Diretor (2005), esse recuo populacional pode ser 
atribuído à saturação da oferta de imóveis, por se tratar de área que contém as construções mais 
antigas da cidade, por isso protegidas como Área de Proteção do Ambiente Cultural, e não passíveis 
de construção/renovação dos imóveis. Outro possível motivo do esvaziamento de alguns bairros é a 
proximidade de  onas Especiais de Interesse Social, popularmente denominadas “favelas”. 

Em parte da AP 4 está a área caracterizada, em termos socioeconômicos, para o presente Plano de 
Manejo, englobando todo o bairro da Barra da Tijuca, onde está inserido o PNM Bosque da Barra. 
Não existem habitantes fixados dentro da área da Parque, apenas em seu entorno direto. 

Figura 16.4 Bairro da Barra da Tijuca no município do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Google Maps, 2013. 
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A Barra da Tijuca engloba 48,15 km² de área territorial, segundo dados do IPP, e, de acordo com o 
Censo 2010, tem uma população de 135.924 habitantes, o que resulta em uma densidade 
demográfica de 2.822,93 hab/km². Trata-se de uma alta densidade demográfica, especialmente pelo 
fato de que boa parte do território do bairro é composto por grandes áreas preservadas e 
inabitáveis, como as Lagoas da Tijuca, Jacarepaguá, Camorim e Marapendi, implicando que a 
população esteja adensada em diversos prédios e condomínios verticais.  

Trata-se de um bairro que vem apresentando um crescimento populacional vertiginoso, já que, 
segundo dados do Censo, em 2000 sua população era de 92.233 habitantes, correspondendo a uma 
taxa de crescimento de 3,954 % ao ano, uma das maiores entre os bairros cariocas no período. 

Quanto às residências, a Barra da Tijuca conta com 51.167 domicílios, resultando em uma média de 
2,66 moradores por domicílio. A maioria dos habitantes reside em domicílios do tipo Apartamento – 
86 % do total.  

16.2 DINÂMICA POPULACIONAL 

16.2.1 NATALIDADE 

A taxa de natalidade representa a quantidade de nascimentos, em determinado período e área, a 
cada mil habitantes. Em 2010, na cidade do Rio de Janeiro, 77.731 nascimentos foram registrados, 
fazendo com que a taxa de natalidade para o referido ano tivesse sido de 12,3 ‰, enquanto para o 
estado do Rio de Janeiro, em 2009, a taxa bruta registrada foi de 11,97 ‰, e no Brasil, também em 
2009, foi de 15,77 ‰. No ano 2000, essas taxas foram de 16,66 ‰, 18,01 ‰ e 20,81 ‰, 
respectivamente (Figura 16.5). 

No bairro da Barra da Tijuca, em 2010, o número de nascidos vivos foi de 1.618, resultando em uma 
taxa de 11,90 ‰, e em 2000 foram 1.287 nascidos vivos e uma taxa de natalidade de 13,94 ‰, 
segundo dados da SMS – Secretaria Municipal de Saúde. 

Figura 16.5 Taxas de Natalidade. 

 

Fonte: IBGE, 2013 e Secretaria Municipal de Saúde, 2013. 



 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA 
Volume 1 – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno 

Página 305 

Essa queda nas taxas, observadas entre 2000 e 2010, representa uma tendência mundial de 
diminuição do número de componentes de uma família, uma vez que as mulheres, de modo geral, 
têm mais esclarecimento e acesso aos métodos contraceptivos, e estão cada vez mais inseridas e 
dedicadas ao mercado de trabalho. 

16.2.2 MORTALIDADE 

A taxa de mortalidade expressa o número de óbitos registrados a cada mil habitantes, em 
determinada área e período.  

No ano de 2010, no município do Rio de Janeiro, o número de óbitos registrados foi 64.025, segundo 
a Secretaria Municipal de Saúde, implicando em uma taxa de mortalidade de 10,13 ‰, considerada 
uma taxa bastante alta, principalmente ao se considerar que a taxa registrada, em 2009, para o 
estado do Rio de Janeiro foi 7,37 ‰ e para o Brasil 6,27 ‰. Em 2000, a cidade do Rio de Janeiro 
apresentou uma taxa de mortalidade de 8,3 ‰, enquanto a taxa no estado do Rio de Janeiro foi de 
7,7 ‰ e para o Brasil 6,54 ‰, no mesmo ano.  

Na Barra da Tijuca, o número de óbitos registrados, em 2010, ainda segundo a Secretaria Municipal 
de Saúde, foi 711, resultando na taxa de mortalidade de 5,23 ‰, número considerado relativamente 
baixo dentro da realidade da capital fluminense. Para 2000 não foram encontrados dados específicos 
de mortalidade geral para a Barra da Tijuca. 

Figura 16.6 Taxas de Mortalidade no municípo do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: IBGE, 2013 e Secretaria Municipal de Saúde, 2013. 

Faz-se importante citar as taxas de mortalidade infantil, que representa a relação de óbitos de 
indivíduos menores de um ano a cada mil nascidos vivos, em determinada área e período. Em 2010, 
ocorreram 1.078 óbitos de menores de um ano na cidade do Rio de Janeiro, fazendo com que a taxa 
de mortalidade infantil fosse de 13,87 ‰, enquanto, para o mesmo ano, a taxa registrada para o 
Brasil fosse de 19,88 ‰, e para o estado do Rio de Janeiro, em 2009, fosse 18,3 ‰. Em 2000, a taxa 
registrada para o município foi de 16,97 ‰, para o estado 19,7 ‰ e para o Brasil 29,6 ‰. 
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O número de óbitos de menores de um ano registrados, em 2010, na Barra da Tijuca foi 6, resultando 
na taxa de mortalidade infantil de 3,7 ‰. 

16.2.3 DISTRIBUIÇÃO POR FAIXA ETÁRIA E GÊNERO 

Na cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o Censo 2010, habitam 2.959.817 de pessoas do sexo 
masculino, correspondendo a 46,83 % da população total, e 3.360.629 habitantes do sexo feminino – 
53,17 % da população.  

Na área de entorno, alvo do presente Plano de Manejo, esta relação é de 49,10 % de homens 
residentes – 13.325 moradores – e de 50,90 % de mulheres residentes – 13.814 habitantes. 

A distribuição dessa população em faixas etárias está representada nas Figura 16.7 e Figura 16.8. 

Figura 16.7 Pirâmide Etária do município do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013 baseado em IBGE, 2013. 

Para a cidade do Rio de Janeiro, é possível notar que até a faixa entre 15 a 19 anos, a população 
masculina é levemente maior que a feminina, porém, após essa faixa, o número de mulheres 
aumenta consideravelmente, chegando a atingir mais que o dobro da quantidade de homens, após 
os 80 anos. Números do Ministério da Saúde, considerando o ano de 2005 em âmbito nacional, 
apontam que do total de mortes na faixa etária de 20 a 59 anos, 68 % foram de homens. Ou seja, a 
cada três adultos que morrem no Brasil dois, aproximadamente, são homens.  

No caso específico do Rio de Janeiro há o agravante da violência urbana. Segundo a Secretaria 
Municipal de Saúde e Defesa Civil, dos óbitos ocorridos em 2006, a terceira maior causa está 
relacionada a “causas externas”, que engloba as mortes não naturais, as quais sobrevém da 
ocorrência de acidentes, homicídios, suicídios ou qualquer outro tipo de violência. Trata-se da 
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segunda maior causa de mortes entre homens, no ano de 2006, responsável pela morte de 4.558 
homens, sendo a maior ocorrência na faixa etária de 20 a 24 anos, com 861 mortes. Essa mesma 
causa é a sétima entre as mulheres, para o mesmo ano, quando 1.155 mulheres morreram por 
causas externas, sendo a maior concentração na faixa acima de 80 anos, com 363 mortes.  

A discrepância do número de óbitos entre homens e mulheres é ainda mais evidente quando se trata 
de homicídios. No ano de 2006, 92 % das vítimas de homicídio foram do sexo masculino - 2.277 
homens e 186 mulheres – concentrados principalmente na faixa etária entre 15 e 29 anos.  

Na Barra da Tijuca a pirâmide etária se assemelha à do município, onde o número de mulheres 
aumenta na faixa etária a partir dos 20 anos, sendo que após os 25 anos a diferença é bastante 
acentuada, acompanhando a tendência municipal. 

Figura 16.8 Pirâmide Etária para o bairro Barra da Tijuca. 

 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2013. 

16.2.4 POPULAÇÃO ECONOMICAMENTE ATIVA 

De acordo com o IBGE, a população economicamente ativa (PEA) compreende o potencial de mão-
de-obra com que o setor produtivo pode contar, sendo dividida em população ocupada (pessoas 
que, num determinado período de referência, trabalharam ou tinham trabalho) e população 
desocupada (pessoas que, num determinado período de referência, não tinham trabalho mas 
estavam dispostas/aptas a trabalhar). 

A PEA é definida pela subtração da População em Idade Ativa (PIA) pela População Não 
Economicamente Ativa (PNEA). Apesar de, no Brasil, a lei trabalhista somente permitir o trabalho 
legal para pessoas acima dos 16 anos, o IBGE considera como População em Idade Ativa aquela 
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acima de 10 anos26. Já a População Não Economicamente Ativa é considerada aquela que não gera 
renda, sendo dependente da PEA, como aposentados e estudantes, entre outros.  

Segundo o Censo 2010, a População em Idade Ativa do município do Rio de Janeiro, ou seja, os 
moradores com idade acima de 10 anos, é de 5.540.911 pessoas. De acordo com dados da Prefeitura 
do Rio de Janeiro, a População Não Economicamente Ativa, em 2010, foi de aproximadamente 
2.527.000 habitantes. Dessa maneira, a População Economicamente Ativa do município do Rio de 
Janeiro, em 2010, é de aproximadamente 3.013.000 pessoas, correspondente a 48 % da população 
total (Figura 16.9). 

Do total da PEA, a maioria é composta por homens, correspondendo a 55,4 % - 1.669.908 indivíduos, 
enquanto as mulheres somam 44,6 % do total, ou seja, 1.343.553 pessoas.  

Figura 16.9 População Economicamente Ativa do município do Rio de Janeiro. 

 
Fonte: IBGE, 2011 e Prefeitura do Rio, 2011. 

Não existem disponíveis informações a respeito da População Economicamente Ativa por bairros 
cariocas. 

16.3 INDICADORES DE DESENVOLVIMENTO 

O principal indicador de desenvolvimento social é o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano, 
medido numa escala de zero a um, considerando variáveis não somente econômicas, por acreditar-
se que proporcione um resultado mais fidedigno à realidade local, ao considerar indicadores de 
educação, longevidade e renda. É obtido pela média aritmética simples de três índices, referentes às 
dimensões Longevidade (IDHM-Longevidade), Educação (IDHM-Educação) e Renda (IDHM-Renda). 

Em 2010, de acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano, desenvolvido pelo Programa das 
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o IDH da Região Metropolitana do Rio de Janeiro é 
igual a 0,799, sendo considerado um valor alto, uma vez que valores de IDH Municipal acima de 

                                                           
26

 Desde outubro de 2012 o IBGE considera a PIA a partir dos 16 anos de idade, porém, para fins de individualização dos 
dados temporais e espaciais, para o presente estudo serão consideradas as pessoas acima de 10 anos. 
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0,799 são enquadrados desta forma. No mesmo período, o IDH para o estado do Rio de Janeiro é 
0,761 e para o Brasil é 0,727. 

Não existem informações sobre o cálculo de IDH por bairros no Rio de Janeiro, baseados no Censo 
2010. 

16.3.1 EDUCAÇÃO 

Para a mensuração do indicador de educação, para cálculo do IDH, considera-se peso dois para a taxa 
de alfabetização de pessoas acima de 15 anos (percentual de pessoas capazes de ler e escrever) e 
peso um para taxa bruta de frequência à escola (somatório de pessoas que frequentam qualquer tipo 
de ensino dividido pela população na faixa etária de 7 a 22 anos).  

O valor do IDHM-Educação para o município do Rio de Janeiro, em 2010, foi 0,719, sendo a taxa de 
alfabetização igual a 96,69 %.  

16.3.2 LONGEVIDADE 

Para o indicador de longevidade considera-se a esperança de vida ao nascer para a referida 
localidade.  

Na cidade do Rio de Janeiro a expectativa de vida, em 2010, era de 75,7 anos, fazendo com que o 
IDHM-Longevidade fosse igual a 0,845. 

16.3.3 RENDA PER CAPITA 

Para a renda, considera-se a renda local per capita, ou seja, a soma da renda de todos os residentes 
dividida pelo número de pessoas. 

O índice de IDH-Renda para o município do Rio foi de 0,840, sendo o valor da renda per capita, para o 
ano 2010, igual a R$ 1.492, equivalente a 2,92 salários mínimos vigente na época. 

16.4 CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL OCUPACIONAL 

16.4.1 EMPREGO E RENDA 

Em dezembro de 2011, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), a cidade 
do Rio de Janeiro conta com 2.497.662 empregos formais, sendo que 58,9 % dessas vagas são 
ocupadas por homens. As atividades que mais empregam formalmente são: Serviços, Administração 
Pública e Comércio. As ocupações que tem maior estoque de mão-de-obra são, por ordem 
decrescente, assistente administrativo, auxiliar de escritório, vendedor de comércio, professor de 
disciplinas pedagógicas do ensino médio e faxineiro.  

No período de janeiro a setembro de 2013 houve mais admissões que desligamentos de empregos 
formais no município. Considerando o saldo entre ambos - a subtração do número de desligamentos 
do número das admissões - as ocupações que tiveram maior saldo, isto é, empregou mais do que 
demitiu, foram: servente de obras, faxineiro, técnico de enfermagem, auxiliar de escritório e 
recepcionista. As ocupações com menor saldo, demitiu mais do que empregou, foram: vendedor de 
comércio, supervidor administrativo, médico clínico, almoxarife e gerente de loja e supermercado.  
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Ainda de acordo com o Monistério do Trabalho, em dezembro de 2011, a distribuição dos empregos 
formais, por atividade, está demonstrada na Tabela 16.2. 

Tabela 16.2 Distribuição do número de emprego formais, em dezembro de 2011. 

AGRUPAMENTO DE ATIVIDADE  % 

Extrativa Mineral 0,46 

Indústria de Transformação 7,71 

Serviços Industriais de Utilidade Pública 1,69 

Construção Civil 5,51 

Comércio 16,39 

Serviços 48,86 

Administração Pública 19,29 

Agropecuária 0,10 

Fonte: MTE, 2013. 

Em 2010, de acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego disponibilizados pela Prefeitura 
do Rio de Janeiro, o bairro Barra da Tijuca contava com 142.365 pessoas empregadas, sendo o bairro 
que mais emprega pessoas em toda a Área de Planejamento 4 e o segundo da cidade do Rio de 
Janeiro, só perdendo para o Centro, devido à grande quantidade de comércios e serviços disponíveis 
no bairro, além da atuante construção civil. A distribuição dos empregados por atividade econômica, 
assim como a massa salarial - total das remunerações pagas aos empregados existentes em 31 de 
dezembro de 2010 - está configurada conforme a Tabela 16.3. 

Tabela 16.3 Número de empregados e massa salarial por atividade econômica no bairro Barra da Tijuca 
em 2010. 

ATIVIDADE ECONÔMICA EMPREGADOS MASSA SALARIAL (R$) 

Extrativa Mineral 615 5.492.995,88 

Minerais não-metálicos 105 98238,08 

Indústria metalúrgica 241 2.238.718,86 

Indústria mecânica 693 1.971.242,53 

Indústria do material elétrico e de comunicações 324 2.158.911,17 

Indústria do material de transporte 137 3266.116,25 

Indústria da madeira e do mobiliário 98 127.783,44 

Indústria do papel, papelão, editorial e gráfica 503 1.130.144,74 

Indústria da borracha, fumo, couros, peles, similares e 
diversas 

912 5.224.567,44 

Indústria química de produtos farmacêuticos, 
veterinários, perfumaria 

1.170 5.873.624,78 

Indústria têxtil do vestuário e artefatos de tecidos 605 662.751,54 

Indústria de calçados 43 161.123,18 

Indústria de produtos alimentícios, bebidas e álcool 
etílico 

2.542 3.094.642,40 

Serviços industriais de utilidade pública 94 403.133,85 
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ATIVIDADE ECONÔMICA EMPREGADOS MASSA SALARIAL (R$) 

Construção civil 12.358 21.583.874,09 

Comércio varejista 29.887 36.123.457,20 

Comércio atacadista 7.070 39.045.117.01 

Instituições de crédito, seguros e capitalização 4.533 16.051.631,29 

Comércio e administração de imóveis, valores 
mobiliários, serviços técnicos 

32.072 56.594.058,21 

Transportes e comunicações 9.313 32.169.431,51 

Serviços de alojamento, alimentação, reparação, 
manutenção 

24.672 29.836.151,74 

Serviços médicos, odontológicos e veterinários 9.228 13.476.233,14 

Ensino 5.089 11.738.836,19 

Administração pública direta e autárquica 3 5.512,68 

Agricultura, silvicultura, criação de animais, 
extrativismo vegetal 

58 57.875.73 

Fonte: Adaptado de Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 
2010. 
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17 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

O Decreto Municipal nº 22.662, de 19 de fevereiro de 2003, estabeleceu a renomeação e a gestão 
dos parques públicos municipais, que passaram a ser intitulados Parques Naturais Municipais, em 
consonância com a Lei Federal nº 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza - SNUC e o Decreto Federal nº 4.340/2002.  

A Resolução SMAC nº 307, de 15 de abril de 2003, estabelece a forma de gestão dos Parques 
Naturais Municipais, das áreas verdes, praças e parques e divulga o Manual de Gestão Ambiental 
para as Unidades de Conservação. 

O Manual de Gestão Ambiental, instituído por essa mesma Resolução, define as diretrizes mínimas 
dos programas e subprogramas relativos aos serviços envolvidos na gestão dos Parques Naturais 
Municipais (Quadro 17.1), a ser executada sob a coordenação da SMAC, que exercerá sua fiscalização 
através da Gerência de Unidade de Conservação – MA/CRA/CUG e de Gestão de Áreas Verdes, 
Praças e Parques a ser executada sob a coordenação e fiscalização da Fundação Parques e Jardins. 

Quadro 17.1 Programas e Subprogramas de Gestão dos Parques Naturais do Município do Rio de Janeiro. 

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO 
DOS RECURSOS NATURAIS 

PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

Subprograma de manutenção, conservação e 
recuperação da vegetação; 

Subprograma de fomento ao voluntariado; 

Subprograma de manejo e reforço de espécies da 
fauna autóctones; 

Subprograma de implantação, conservação e 
manutenção de trilhas ecológicas; 

Subprograma de tratamento fitossanitário e controle 
de vetores; 

Subprograma de sinalização interpretativa e 
educativa; 

Subprograma de combate à erosão e recuperação do 
solo; 

Subprograma de fomento à pesquisa; 

Subprograma de recomposição paisagística do 
ambiente natural; 

Subprograma de divulgação e promoção; 

Subprograma controle de espécies botânicas e 
zoológicas nativas e exóticas; 

Subprograma de estruturação, manutenção de 
apoio e orientação ao visitante; 

Subprograma controle de espécies botânicas e 
zoológicas nativas e exóticas; 

Subprograma de controle da visitação; 

Subprograma de acompanhamento da dinâmica 
hidrológica e climática; 

Subprograma de capacitação das equipes técnicas; 

Subprograma de corredores de habitats; Subprograma de educação ambiental. 

Subprograma de prevenção e combate a incêndios.  

Fonte: Detzel Consulting, 2014. 

17.1 PESSOAL 

O Decreto Municipal nº 23. 472, de 29 de setembro de 2003, cria gratificação especial, equivalente 
ao valor de um DAS-6 de direção, para a função de Gestor de Parques Naturais Municipais sob a 
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coordenação da Gerência de Unidades de Conservação da Coordenadoria de Recuperação 
Ambiental. Os gestores são indicados e designados por ato do Secretário Municipal de Meio 
Ambiente. 

17.2 INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS 

O Decreto Municipal nº 30.095, de 19 de novembro de 2008, definiu os procedimentos impessoais 
para a escolha de concessionários ou permissionários de bens e equipamentos integrantes das 
Unidades de Conservação de Proteção Integral de posse e domínio públicos no Município do Rio de 
Janeiro.  

Bens imobiliários e equipamentos situados em imóveis de propriedade do Município do Rio de 
Janeiro definidos como UC, poderão ser utilizados por terceiros em caráter privativo com finalidade 
pública por meio de concessão de uso e permissão de uso, a serem formalizados por instrumentos 
próprios. Sua finalidade pública se dará através de sua utilização por permissionário ou 
concessionário que deverá ofertar ao público serviços e atrativos compatíveis com os objetivos de 
proteção da UC. A seleção de concessionários ou permissionários será realizada pela SMAC, com a 
supervisão da Superintendência de Patrimônio da Secretaria Municipal de Fazenda, garantida a 
impessoalidade no procedimento administrativo de seleção. 

17.2.1 ESTRUTURAS NO PNM BOSQUE DA BARRA 

O Núcleo do PNM Bosque da Barra é composto por 4 edificações: a sede, o Núcleo de Educação 
Ambiental, o alojamento dos funcionários e sanitários públicos. Apesar da deficiência de recursos 
financeiros, as estruturas presentes no Parque apresentam bom estado de conservação. O Parque 
conta ainda com um Horto que está sob tutela da Coordenadoria de Recuperação Ambiental.  

17.2.1.1 Sede 

A sede do PNM Bosque da Barra (Figura 17.1) dispõe de um centro de visitantes, sala administrativa, 
sala compartilhada, copa, banheiros e uma guarita. Na parte externa do prédio estão localizados os 
sanitários públicos. 

Edificado pelo sistema construtivo composto de sapatas, pilares e vigas em concreto, possui 
fechamento em alvenaria com acabamentos em pintura. A cobertura é concebida em telhas de barro 
tipo colonial aparentes. Os forros e os rodapés são de madeira e os pisos são revestidos em 
cerâmica. 
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Figura 17.1 Sede do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A edificação encontra-se, de modo geral, em bom estado de conservação, embora necessite de 
manutenção. A pintura interna apresenta desgaste natural e em alguns pontos focais observa-se a 
presença de rachaduras (Figura 17.2), fato que indica a necessidade de reparos. 

Figura 17.2 Detalhes da alvenaria com pintura desgastada e a presença de rachadura. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

O Centro de visitantes dispõe de um mobiliário composto apenas por cadeiras de PVC e uma mesa de 
madeira. Possui dois ar-condicionados do tipo slipt hi wall e oito saídas de luz contempladas com 
luminárias de lâmpadas fluorescentes. O teto é revestido em madeira e as esquadrias de vidro 
permitem a entrada de luz. O espaço é amplo e apresenta bom estado de conservação. 
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Figura 17.3 Auditório do núcleo do PNM da Prainha com mobiliário disponível. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2012. 

A sala administrativa é constituída por alguns mobiliários, entre eles, mesas e armários de madeira. 
Possui ar-condicionado, televisão, fax e projetor multimídia. É contemplada por uma esquadria de 
vidro que permite o contato visual com o auditório. No interior da sala, encontra-se um banheiro de 
uso exclusivo da administração. Ambos apresentam bom estado de conservação. 

Figura 17.4 Vista da Sala administrativa. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A copa é bem equipada, dispõe de geladeira, fogão, micro-ondas e cafeteira. É praticamente 
desprovida de mobiliário, possuindo apenas um armário. Apesar da necessidade de manutenção 
devido ao uso contínuo, a copa encontra-se em bom estado, apresenta alguns pontos que 
necessitam de melhorias, como o acabamento da torneira e a inserção de novas tomadas. A 
alvenaria e os pisos são revestidos em cerâmica, na cor branca. 
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Figura 17.5 Vista da copa da Sede. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A sala compartilhada apresenta bom estado, embora necessite de reparos e melhorias em virtude do 
fluxo constante de pessoas. O espaço possui mobiliário simples, contando com mesas, cadeiras e 
armários. É bem equipada, dispõe de televisão, telefone, ar-condicionado e extintor de incêndio. A 
guarita está situada junto à sala compartilhada, uma área pequena, com aproximadamente 3m². 
Composta apenas por uma bancada de granito e uma cadeira, possui duas esquadrias de vidro, que 
permitem o acompanhamento da movimentação de entrada e saída do Parque. 

Figura 17.6 Detalhes da sala compartilhada e da guarita. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A sala conta com um sanitário equipado, revestido em cerâmica. Apresenta bom estado, no entanto 
a fiação elétrica encontra-se aparente (Figura 17.7).  
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Figura 17.7 Detalhes do banheiro da Sede e da fiação elétrica aparente no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Na área externa da sede estão situados os sanitários públicos, uma sala utilizada como almoxarifado 
e equipamentos como bebedouro e telefone público. No geral, apresentam boas condições de uso. 
(Figura 17.8) 

Figura 17.8 Bebedouro e Telefone Público presentes na área externa da Sede do Parque. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Os revestimentos cerâmicos, aparelhos e equipamentos dos sanitários encontram-se em bom 
estado. Os banheiros masculino e feminino são adaptados para portadores de deficiência. 
Apresentam problemas pontuais, como a necessidade de reparo na maçaneta de uma das portas e 
falta de equipamentos (Figura 17.9). 
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Figura 17.9 Detalhes das instalações sanitárias do banheiro próximo à sede da UC. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

17.2.1.2 Núcleo de Educação Ambiental (NEA) 

Situado no interior do PNM Bosque da Barra, o prédio do Núcleo de Educação Ambiental é recente e 
apresenta excelente estado de conservação. 

A edificação possui estrutura de concreto e fechamento em alvenaria com acabamentos em pintura 
e pisos revestidos em ardósia ou cerâmica. Sua cobertura é composta por telhas de barro tipo 
colonial aparentes.  

O Núcleo dispõe de medidas de adequação do meio físico como rampas e corrimões, que viabilizam 
o acesso de portadores de necessidades especiais.  

Figura 17.10 Prédio do Núcleo de Educação Ambiental do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013.  

O prédio é constituído por um auditório, uma sala administrativa, copa, sanitários e uma sala de 
artes. 
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O auditório é amplo e apresenta bom estado de conservação, possui poucos mobiliários e é bem 
equipado (Figura 17.11), conta com ventiladores fixados no teto, ar-condicionado e televisão. Os 
pisos são revestidos em ardósia e a alvenaria com acabamentos em pintura. O espaço conta com 
portões e esquadrias de vidro. 

Figura 17.11 Auditório do Núcleo de Educação Ambiental do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013.  

A sala administrativa dispõe de um bom número de mobiliários e equipamentos, como mesas, 
armários, computadores, impressoras e ar-condicionado, todos em bom estado.  

Figura 17.12 Sala administrativa do Núcleo de Educação Ambiental do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013.  

O interior do prédio possui sanitários masculino e feminino, de uso exclusivo dos funcionários. São 
revestidos em cerâmica branca, contam com equipamentos básicos e estão em bom estado. 

A copa conta com equipamentos como micro-ondas, geladeira e filtro de água. O espaço é recente e 
possui excelente estado de conservação.  
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Figura 17.13 Detalhes dos Equipamentos disponíveis na copa do Núcleo de Educação Ambiental do PNM 
Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A sala de artes dispõe de mesas e cadeiras, uma bancada em granito com cuba e torneira e de 
equipamentos voltados ao aprendizado ambiental. Os pisos são revestidos em cerâmica e a alvenaria 
com acabamentos em pintura. A sala possui três esquadrias de vidro, que permitem a entrada da luz 
solar. Materiais reciclados compõem o ambiente. 

Figura 17.14 Detalhes do mobiliário e equipamentos da sala de artes do NEA do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

17.2.1.3 Alojamento dos Funcionários 

O PNN Bosque da Barra dispõe de um alojamento para uso exclusivo dos funcionários da guarda 
municipal e da COMLURB. O espaço à direita é uso da COMLURB, possui uma sala, vestiário e copa, à 
esquerda, a área da guarda municipal possui apenas uma sala. Na parte posterior está situado o 
vestiário feminino. O prédio não apresenta um bom estado de conservação, A edificação possui 
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estrutura em concreto e tijolo aparente com acabamentos em pintura, pisos em cerâmica e teto 
revestido em forro PVC.  

Figura 17.15 Vista da fachada do alojamento dos funcionários do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

O prédio encontra-se em mau estado de conservação, em diversos pontos é possível identificar 
deficiências, como: infiltração, rachaduras e fiações elétricas aparentes, fato que indica a necessidade 
de reformas na parte elétrica, hidráulica, substituição das portas, revestimento de piso e paredes 
(Figura 17.16 e Figura 17.17). 

Figura 17.16 Detalhes das instalações deficientes no alojamento dos funcionários do PNM Bosque da 
Barra. 

  

Legenda: A - Fiação elétrica aparente; B - Saída de água no vestiário feminino. 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A B 
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Figura 17.17 Detalhes do estado dos revestimentos em cerâmica. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

17.2.1.4 Sanitários Públicos  

Situado próximo ao Núcleo de Educação Ambiental, a edificação dispõe de banheiro masculinos e 
femininos e um bebedouro (Figura 17.18). 

Possui sistema construtivo em concreto e fechamento em alvenaria, com acabamentos em pintura e 
revestimentos cerâmicos. A cobertura é concebida em telhas de barro tipo colonial aparentemente 
em bom estado. A edificação possui diversos pontos de luz contemplados por lâmpadas 
fluorescentes, cada banheiro dispõe de duas esquadrias que vidro que facilitam a ventilação e a 
entrada da luz solar. Os sanitários necessitam de manutenção nas instalações e substituição de 
equipamentos danificados. 

Figura 17.18 Edificação onde estão localizados os banheiros públicos e o bebedouro. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Cada banheiro dispõe de três vasos sanitários e dois lavatórios (Figura 17.19). O local encontra-se em 
bom estado de conservação, apesar de dois vasos sanitários estarem inativos devido à falta de 
manutenção (Figura 17.20).  

Figura 17.19 Sanitários públicos do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 17.20 Detalhe das instalações deficientes nos sanitários públicos do PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Na área externa da edificação encontra-se um bebedouro fixo, com alvenaria revestida em ardósia e 
acabamentos em pintura. O bebedouro é de aço-inox e conta com três saídas de água (Figura 17.21).  
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Figura 17.21 Detalhes do bebedouro presente na área externa da edificação no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

17.2.1.5 Horto 

Na área onde está situado o PNM Bosque da Barra encontra-se o Horto Municipal Carlos Toledo 
Rizzini que entrou em funcionamento em 1993. O horto dispõe de uma área de 6.000 m², o que 
equivale à aproximadamente 12 % da área total do Parque. Apesar de estar localizado no interior de 
uma UC, está sob tutela da Coordenadoria de Recuperação Ambiental. 

O horto dispõe de duas construções lineares que dão apoio às atividades, ambas sendo com as 
mesmas características construtivas, em concreto e fechamento em alvenaria, com acabamentos em 
pintura e revestimentos cerâmicos (Figura 17.22).  

Figura 17.22 Fachada da edificação principal do horto no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A edificação principal comporta três laborátorios e aloja os funcionários, conta com banheiro, copa-
cozinha e duas salas administrativas, uma estando inativa (Figura 17.23). A segunda edificação 
funciona como um grande depósito, onde são armazenados os equipamentos utilizados na atividade. 
Em geral, apresentam bom estado de conservação.  
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Figura 17.23 Detalhes dos laboratórios situados na edificação principal do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 17.24 Detalhes da atividade do horto no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

17.2.2 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA E ESGOTO SANITÁRIO NO PNM BOSQUE DA BARRA 

O serviço de abastecimento de água no PNM Bosque da Barra, assim como em seu entorno é 
operado pela Companhia de Água e Esgostos (CEDAE). Apesar do alto volume de água consumido 
durante as épocas de pico, o abastecimento atende de maneira satisfatória às necessidades da UC. 

No Parque constata-se a inexistência da rede coletora de esgoto gerenciada pela CEDAE. A coleta do 
esgotamento sanitário é realizada por meio do sistema de fossa séptica, onde periodicamente o 
caminhão-fossa faz a retirada dos dejetos. 

O serviço de coleta não atende às necessidades do Parque, em épocas de grande visitação, as fossas 
não comportam toda a demanda, indicando a necessidade de ampliação do sistema. Alguns 
sumidouros da UC não estão em bom estado de conservação e apresentam vazamentos, sendo 
necessária a revisão técnica e reestruturação (Figura 17.25 e Figura 17.26).  
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Figura 17.25 Detalhe da edificação que comporta as bombas de água no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 17.26 Detalhes do sistema de esgotamento sanitário no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

17.2.3 EQUIPAMENTOS URBANOS DO PNM BOSQUE DA BARRA  

17.2.3.1 Limpeza 

A coleta de resíduos no Parque é realizada diariamente sob responsabilidade da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana (COMLURB). 

O PNM Bosque da Barra conta com uma quantidade escassa, de equipamentos urbanos voltados à 
limpeza. As lixeiras, em sua maioria, apresentam bom estado, no entanto algumas peças precisam 
ser substituídas. 

Para depósito de lixo estão disponíveis três tipos de coletores: em maior número, as lixeiras na cor 
laranja que são fixadas a um suporte; contenedores de 240 litros em cores diversas e duas pequenas 
lixeiras metálicas fixadas em estrutura do mesmo material, voltadas para o recolhimento do resíduo 
de forma separada (Figura 17.27). O recipiente conta com uma placa informativa sobre a disposição 
dos materiais reciclável e orgânico. 
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Figura 17.27 Exemplar das lixeiras encontradas no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Os coletores são dispostos, em sua maioria, na entrada do Parque. Ao longo das trilhas, observa-se 
uma quantidade restrita, indicando a necessidade de ampliação do número de recipientes 
disponíveis. 

As lixeiras metálicas presentes no PNM Bosque da Barra apresentam mau estado de conservação, 
devido ao seu material, grande parte, encontra-se em estado de oxidação (Figura 17.28). 

Figura 17.28 Detalhes da falta de manutenção nas lixeiras do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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17.2.3.2 Mobiliário Urbano 

Os mobiliários urbanos presentes no PNM Bosque da Barra, no geral, encontram-se em bom estado 
de conservação. Próximo à entrada do Parque estão disponíveis, bancos de madeira e o bicicletário 
(Figura 17.29) que apresentam boas condições de uso, exceto o último, devido à sua composição de 
metal, encontra-se em estado de oxidação. 

Figura 17.29 Bicicletário e o exemplar do banco de madeira disponível no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A UC dispõe de três áreas para recreação infantil, sendo duas situadas em caixas de areia (Figura 
17.30). A primeira está localizada próximo à sede, a segunda na parte posterior ao Núcleo de 
Educação Ambiental e a terceira na área junto ao lago. Em geral, todos os parques infantis estão 
apropriados ao uso e em bom estado de conservação, possuem diversos tipos de brinquedos em 
madeira e barras para atividades físicas. Um dos Parques possui brinquedos constituídos de madeira 
roliça com balanços de borracha. Na área onde estão situados os sanitários públicos, encontram-se 
mesas e bancos em concreto destinados para jogos. 

Figura 17.30 Parques infantis do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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A área circundante ao lago possui cerca constituída por estacas e arame, com o intuito de impedir a 
aproximação do visitante. Em alguns pontos, devido a conservação ruim, ações antrópicas e ação do 
tempo pode-se observar a ausência do arame, fato que indica a necessidade de reparos.  

Figura 17.31 Detalhes do cercamento do lago do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

A UC dispõe de duas pontes em estrutura de concreto e guarda corpo em madeira, com 
acabamentos em pintura vermelha, que fazem a travessia sobre o lago, ligando o caminho da trilha 
as áreas do lago (Figura 17.32). Ambas as pontes apresentam bom estado de conservação, no 
entanto os guarda corpos necessitam de reparos e melhorias.  

Figura 17.32 Ponte estrutural em concreto do PNM Bosque da Barra. 

  

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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17.2.3.3 Iluminação 

O sistema de fornecimento de energia no PNM Bosque da Barra é realizado pela Light Serviços de 
Eletricidade S.A. 

O Parque não dispõe de um sistema de iluminação eficiente, tendo em vista a necessidade de 
reforma do transformador (Figura 17.33) que, segundo a Light, está sobrecarregado e com isso, a 
amperagem é passada de forma incorreta, o que ocasiona a constante queda de energia e a queima 
de alguns equipamentos (Figura 17.34). 

Figura 17.33 Medidor de energia e transformador em necessidade de reforma no PNM Bosque da Barra. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 17.34 Detalhe dos equipamentos de iluminação presentes no PNM Bosque da Barra passiveis de 
danificação pela amperagem incorreta. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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17.2.3.4 Sinalização 

A sinalização no PNM Bosque da Barra é considerada, pela administração, como um dos principais 
pontos de fragilidade do Parque. 

A UC dispõe de placas e totens interpretativos, informativos e educativos, a maioria em bom estado 
de conservação (Figura 17.35). São diversos modelos de sinalização, alguns apresentam padrão 
rústico, enquanto outros são produzidos em chapas ou em concreto (Figura 17.36, Figura 17.37 e 
Figura 17.38). Algumas sinalizações necessitam de reparos e melhorias, a sinalização em concreto 
encontra-se em mau estado de conservação e outras placas estão alocadas em locais não 
apropriados. 

Figura 17.35 Sinalização situada na entrada do PNM Bosque da Barra em bom estado de conservação. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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Figura 17.36 Totens informativos presentes na UC. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 17.37 Totens informativo e educativo presentes no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 



 

PLANO DE MANEJO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL BOSQUE DA BARRA 
Volume 1 – Caracterização da Unidade de Conservação e Entorno 

Página 334 

Figura 17.38  Sinalização deficiente com desgaste precisando de manutenção e adequação. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Durante as trilhas pode-se notar a presença de placas para identificação de algumas espécies da 
fauna e da flora local (Figura 17.39).  

Figura 17.39 Placas de identificação de espécies presentes no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

17.2.4 ESTRUTURA VIÁRIA NO PNM BOSQUE DA BARRA  

A UC dispõe de caminhos em bom estado de conservação. Na área próxima à Sede, a circulação é 
basicamente pavimentada em paralelepípedo e asfalto (Figura 17.40), enquanto outras são 
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constituídas de saibro ou areia. O PNM dispõe de duas caixas de areia, onde ficam situados os 
parques infantis e equipamentos para atividades (Figura 17.41). 

Figura 17.40 Área próxima à Sede da UC com pavimentação em paralelepípedo e asfalto. 

 
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

Figura 17.41 Pavimentações em saibro e a caixa de areia no PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2013. 

17.2.5 ESTACIONAMENTO NO PNM BOSQUE DA BARRA  

O PNM Bosque da Barra conta com um estacionamento localizado no interior da UC (Figura 17.42), 
próximo à sede. A área destinada possui capacidade para 80 vagas estimadas de acordo com o 
tamanho estabelecido pela norma da ABNT (2,50 x 5,00 m). Entretanto, em dias de grande fluxo de 
visitantes, as vagas, sem demarcação formal, garantem um número maior de veículos estacionados 
por sofrerem um ajustamento, podendo chegar a uma ocupação de 100 vagas. 
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Figura 17.42 Estacionamentos do PNM Bosque da Barra. 

  
Fonte: Detzel Consulting, 2012. 

O estacionamento disponível na UC é gratuito e não dispõe de pessoal para a sua ordenação, no 
entanto existe a necessidade de um controle e ordenamento da área. A administração do Parque 
expõe a intenção de terceirizar o estacionamento com o objetivo de solucionar as deficiências do 
serviço. Em “dias de pico”, como nos finais de semana e no verão, formam-se filas na entrada do 
Parque devido ao grande número de carros e o número limitado de vagas. 

17.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

No âmbito da SMAC, órgão gestor municipal, além da Gerência de Gestão de Unidades de 
Conservação (GUC), diversas outras coordenadorias, gerências e órgãos vinculados participam 
diretamente das ações de gestão das UC municipais. A Figura 17.43 apresenta a atual estrutura 
administrativa da SMAC (alterada pelo Decreto Municipal nº 28.459, de 20 de setembro de 2007, e 
pelo Decreto Municipal nº 33.654, de 11 de abril de 2011). As atribuições correspondentes à gestão 
ambiental desenvolvidas por esses diferentes atores institucionais contribuem, direta e 
indiretamente, para a gestão das UC municipais. As 06 Coordenadorias e demais estruturas 
administrativas componentes da estrutura administrativa da SMAC e suas respectivas atribuições são 
apresentadas no Quadro 17.2 e no Quadro 17.3. 
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Figura 17.43 Organograma da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

 
Fonte: Sistema Integrado de Codificação Institucional, disponível no endereço eletrônico 
http://sici.rio.rj.gov.br/bjms/prma.php, acessado em 12/11/2011. 

http://sici.rio.rj.gov.br/bjms/prma.php
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Quadro 17.2 Coordenadorias da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC). 

COORDENADORIA 
ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA 
ATRIBUIÇÕES 

Coordenadoria 
Geral de Controle 
Ambiental 

Coordenadoria de 
Licenciamento 
Ambiental 

Coordenadoria de 
Fiscalização 
Ambiental 

Gerência de Estudos 
de Controle 
Ambiental 

 

Formular as diretrizes relativas ao Controle Ambiental no âmbito do 
Município do Rio de Janeiro;  

Acompanhar permanentemente e de modo sistemático a 
implementação da política e da legislação do meio ambiente, propondo 
medidas específicas para as diferentes áreas do Município;  

Manter articulação com outros órgãos municipais e com órgãos das 
demais esferas de governo em assuntos relativos ao controle 
ambiental;  

Planejar, supervisionar, controlar e avaliar a fiscalização e o 
licenciamento de atividades potencialmente poluidoras ou 
degradadoras do meio ambiente no Município do Rio de Janeiro, 
coibindo os abusos e adotando as providências cabíveis;  

Zelar pelo cumprimento da legislação de meio ambiente quando da 
aplicação das penalidades previstas;  

Coordenar a aplicação das multas provenientes do desenvolvimento de 
atividades poluidoras ou degradadoras do meio ambiente;  

Acompanhar o desenvolvimento de projetos e planos que subsidiem a 
elaboração da legislação do meio ambiente;  

Coordenar as ações de divulgação das informações relativas ao Controle 
Ambiental;  

Coordenar o desenvolvimento de pesquisas, estudos técnicos e 
normatização em Controle Ambiental. 

Coordenadoria de 
Conservação e 
Recuperação 
Ambiental 

Gerência de 
Reflorestamento 

Gerência de 
Recuperação de 
Áreas Degradadas 

Elaborar e coordenar a execução de programas e projetos de 
recuperação de ecossistemas naturais degradados no Município do Rio 
de Janeiro;  

Acompanhar a execução de programas de recuperação ambiental 
executados por outros órgãos do poder público e da iniciativa privada;  

Avaliar a evolução das áreas reflorestadas, prevenindo seus fatores de 
risco;  

Aprovar projetos operacionais para prevenção e combate a incêndios 
florestais;  

Elaborar e propor normas, regulamentos técnicos e procedimentos 
voltados para recuperação de áreas degradadas e à manutenção da 
cobertura florestal, que garantam sua biodiversidade.  

Coordenadoria de 
Proteção Ambiental 

Gerência de 
Proteção Ambiental 

Gerência de Gestão 
de Unidades de 
Conservação 

Estabelecer normas de proteção ambiental para o patrimônio 
ecológico, genético e paisagístico do Município;  

Elaborar propostas de criação de Unidades de Conservação e Áreas de 
Especial Interesse Ambiental;  

Coordenar as propostas de regulamentação e zoneamento de Unidades 
de Conservação, planos de manejo e modelos de gestão ambiental;  

Promover a integração com os órgãos municipais de planejamento 
urbano, de obras, de fiscalização e arrecadação, bem como com os 
responsáveis por áreas naturais protegidas, a fim de garantir a gestão 
eficaz do patrimônio natural do Município do Rio de Janeiro;  

Coordenar as atividades relativas à: programas e projetos para as Áreas 
de Especial Interesse Ambiental e Unidades de Conservação; programas 
e projetos de manejo de Unidades de Conservação; gestão de Unidades 
de Conservação;  

Promover e incentivar a participação das comunidades locais nas ações 
que visem à proteção e conservação do patrimônio natural do 
Município do Rio de Janeiro.  
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COORDENADORIA 
ESTRUTURA 

ADMINISTRATIVA 
ATRIBUIÇÕES 

Coordenadoria de 
Monitoramento 
Ambiental 

Gerência de 
Monitoramento do 
Ar 

Gerência de 
Monitoramento da 
Água e Ambientes 
Costeiros 

Gerência de 
Monitoramento 
Territorial 

Coordenar o monitoramento da qualidade ambiental do Município do 
Rio de Janeiro;  

Coordenar a elaboração de diagnósticos da qualidade ambiental do 
Município do Rio de Janeiro;  

Coordenar as atividades de geoprocessamento no âmbito da SMAC;  

Fornecer subsídios que visem à implementação de ações para melhoria 
da qualidade ambiental do Município do Rio de Janeiro;  

Disseminar as informações ambientais e os indicadores de qualidade 
ambiental para a SMAC, outras instituições e público em geral;  

Propor normas, métodos e padrões técnicos para o monitoramento 
ambiental no Município do Rio de Janeiro;  

Promover intercâmbio de informações ambientais, com instituições 
públicas e privadas, centros de pesquisas e demais organizações ligadas 
ao meio ambiente.  

Coordenadoria de 
Resíduos Sólidos 

Gerência de 
Planejamento 

Implementar a política de Resíduos Sólidos do Município, em 
coordenação com os demais órgãos municipais, interagindo com as 
demais esferas de governo;  

Planejar, coordenar e executar ações de destinação adequada dos 
resíduos sólidos no Município do Rio de Janeiro, em parceria, quando 
cabível, com outros órgãos governamentais e entidades externas;  

Implementar formas alternativas de coleta seletiva na cidade do Rio de 
Janeiro, em coordenação com os demais órgãos municipais;  

Supervisionar e apoiar as atividades de reciclagem e reaproveitamento 
desenvolvidas pela Sociedade Civil;  

Implementar a criação de centrais de resíduos da construção civil e de 
resíduos domésticos, visando o reaproveitamento e a transformação do 
material para reuso;  

Incentivar a criação e regular a construção de usinas de geração de 
energia a partir do uso do biogás, usinas de compostagem e de 
produção de biocombustível.  

Coordenadoria de 
Recursos Hídricos 

Gerência de 
Conservação de Rios 
e Lagoas 

 

Implementar a política de utilização dos recursos hídricos do Município 
do Rio de Janeiro, em coordenação com os demais órgãos municipais, 
interagindo com as demais esferas de governo;  

Planejar, coordenar e executar ações de revitalização das bacias 
hidrográficas no Município do Rio de Janeiro, em coordenação com os 
demais órgãos municipais, interagindo com as demais esferas de 
governo;  

Coordenar a recuperação e a conservação das lagoas e praias do 
Município, em parceria, quando cabível, com outros órgãos 
governamentais e entidades externas;  

Promover a integração da gestão de bacias hidrográficas com a gestão 
costeira, de acordo com a Política Nacional de Recursos Hídricos;  

Planejar, coordenar, implantar e manter um banco de dados de 
informações de suporte a gestão municipal de recursos hídricos;  

Desenvolver, implantar e monitorar ações de preservação e valorização 
dos corpos hídricos;  

Propor e analisar convênios de cooperação técnica do interesse da 
gestão dos recursos hídricos com a municipalidade;  

Acompanhar, dar informações e apoio técnico ao CONSEMAC.  

Fonte: SMAC, 2013. 
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Quadro 17.3 Administrações, Gerências e órgãos vinculados à Secretaria de Meio Ambiente (SMAC). 

ADMINISTRAÇÕES, 
GERÊNCIAS E ÓRGÃOS 

VINCULADOS: 

ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA 

ATRIBUIÇÕES 

Administração Setorial Gerência de 
Infraestrutura e 
Logística – 
Subgerência de 
Contratos e 
Convênios 

Gerência de 
Recursos Humanos 

Centro Arquivístico 

Planejar, coordenar e controlar as atividades relativas a Recursos 
Humanos, Infraestrutura e Logística, Documentação e Análise e 
Controle de Despesas, de acordo com as orientações dos 
respectivos Sistemas Municipais;  

Definir e analisar indicadores gerenciais para sua área de atuação;  

Integrar as ações administrativas da Secretaria;  

Elaborar relatórios gerenciais.  

Centro de Educação 
Ambiental 

Subgerência de 
Programação 

Subgerência de 
Mobilização 

 

Coordenar e desenvolver ações voltadas para a prática de educação 
ambiental no Município, articuladas com as atividades dos demais 
órgãos da Secretaria;  

Implantar, em articulação com a Secretaria Municipal de Educação e 
com a comunidade, programas de educação ambiental, visando 
promover a consciência ambiental da população;  

Apoiar eventos, promovidos por organizações diversas, relacionados 
com a Educação Ambiental;  

Desenvolver programas de suporte à implantação de políticas 
públicas de defesa ambiental;  

Promover a capacitação de agentes comunitários, para 
desempenhar atividades de proteção ambiental;  

Implantar estratégias educativas nas unidades de conservação;  

Avaliar os resultados dos programas de educação ambiental.  

Gerência de Implantação 
de Projetos Especiais 

 Planejar, coordenar, organizar desenvolver e acompanhar a 
implantação de projetos ambientais, que envolvam obras;  

Desenvolver projetos de engenharia e arquitetura, visando a 
execução de obras com características ambientais;  

Manter articulação permanente com as unidades da Secretaria e 
demais órgãos e com unidades externas;  

Elaborar custos das obras necessárias à recuperação, conservação e 
preservação ambiental;  

Acompanhar o andamento dos contratos inclusive quanto à 
execução orçamentária.  

Gerência de Mudanças 
Climáticas e 
Desenvolvimento 
Sustentável 

 Gerenciar a implementação de estudos sobre os possíveis impactos 
das mudanças climáticas sobre o território municipal e suas 
vulnerabilidades;  

Desenvolver, em cooperação com os demais órgãos da Administração 
Pública, planos, programas e projetos que visem a minimização e 
adaptação do Município do Rio de Janeiro aos impactos negativos das 
mudanças climáticas;  

Monitorar os indicadores ambientais relacionados ao clima e ao 
desenvolvimento sustentável;  

Propor metas de redução de emissões de gases;  

Atualizar o inventário de emissões de gases de Efeito Estufa no 
âmbito do Município do Rio de Janeiro e desenvolver sistema de 
monitoramento e controle desses gases;  

Disseminar conceitos e práticas do desenvolvimento sustentável 
associado à redução de gases do efeito estufa e ao uso de tecnologias 
limpas;  

Articular com instituições nacionais e internacionais temas 
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ADMINISTRAÇÕES, 
GERÊNCIAS E ÓRGÃOS 

VINCULADOS: 

ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA 

ATRIBUIÇÕES 

relacionados às mudanças climáticas e ao desenvolvimento 
sustentável.  

Fundação Parques e 
Jardins 

 Criada pela Lei nº 1419 de 11.07.1989, a Fundação Parques e Jardins 
passou a integrar a SMAC, em 1994, assumindo a conservação do 
patrimônio ambiental urbano do Rio de Janeiro, formado por cerca 
de 1840 praças e parques.  

Com a publicação do Decreto nº 28.981 em 31.01.08, a COMLURB 
ficou responsável pela execução dos serviços de conservação e 
manutenção dos canteiros, praças e parques da Cidade, assim como 
os de manejo da arborização pública (poda, remoção e destoca das 
árvores situadas em áreas públicas), passando a colaborar 
diretamente com a FPJ. 

Dessa forma, a FPJ mantém-se responsável pela administração dos 
parques, planejamento, paisagismo, projetos, plantio da arborização 
urbana e seus atos normativos, além da emissão de autorização 
para remoção de árvores em domínio privado. 

Atualmente, a FPJ tem por atribuições planejar, programar, projetar, 
executar, fiscalizar e controlar a implantação e conservação da 
arborização, parques, jardins, praças e áreas ajardinadas do 
Município do Rio de Janeiro.  

Rio-Zoo  Planejar, organizar, executar e coordenar os trabalhos necessários à 
dinamização do Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro;  

Desenvolver estudos, pesquisas, projetos e atividades de caráter 
científico, cultural, educacional e recreativo;  

Desenvolver atividades de proteção à fauna nacional e exótica.  

Fonte: SMAC, 2013. 
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17.4 RECURSOS FINANCEIROS 

Normas relativas à sustentabilidade econômica de unidades de conservação tratam das condições de 
exploração comercial de produtos e serviços obtidos a partir dos recursos ambientais 
disponibilizados, das doações nacionais e internacionais, dos recursos obtidos por intermédio das 
taxas de visitação, e das compensações ambientais dos empreendimentos de significativo impacto 
ambiental. O SNUC prevê, ainda, mecanismos de contribuição financeira por parte das empresas de 
abastecimento de água e das empresas de geração e distribuição de energia elétrica beneficiárias da 
proteção dos mananciais hídricos em territórios protegidos. 

As unidades de conservação municipais do Rio de Janeiro contribuem para a qualidade de vida de 
uma importante parcela da população carioca, beneficiada, direta e indiretamente pelos serviços 
ambientais associados à proteção e regulação dos mananciais hídricos, regulação climática, 
conservação, proteção do solo, lazer e beleza cênica. Cabe à SMAC, por intermédio da 
Coordenadoria de Proteção Ambiental, assegurar meios e condições para o acesso equitativo da 
população a esses serviços essenciais. 

Apesar dos evidentes efeitos, em relação ao bem estar das atuais e futuras gerações, esses 
benefícios ambientais são apenas parcialmente contabilizados, em termos financeiros, e sua gestão 
conta com recursos insignificantes, oriundos dos orçamentos públicos. Esses, atualmente, 
constituem a principal fonte financeira para a sustentabilidade das unidades de conservação.  

Cabe frisar que Unidades de Conservação inseridas em ambientes urbanos comportam 
complexidades específicas de gestão, por estarem continuamente impactadas pela rápida expansão 
das cidades. Pressões decorrentes das formas de uso do solo, acesso, riscos, territorialidades, 
desigualdade social, e justiça ambiental demandam planejamento estratégico e esforços globais 
orientados para a proteção e o manejo desses ecossistemas. Em 2030, cerca de 61 % da população 
mundial deverá viver em cidades. Nos países em desenvolvimento, tal quadro corresponderá a um 
incremento de 93 % da população urbana. Experiências conduzidas em distintos contextos nacionais 
constituem desafios comuns abordados no âmbito da Urban Protected Areas Network (Rede de 
Áreas Protegidas Urbanas), considerados problemas específicos das áreas protegidas dos países do 
norte e do sul27. 

A orientação da aplicação dos recursos financeiros destinados à UC é um dos objetivos do plano de 
manejo, considerando a identificação dos recursos orçados e gastos nos últimos cinco anos (custos 
de capital e despesas) e sua origem, e também potenciais fontes internas e externas de geração de 
recursos. 

No planejamento da sustentabilidade econômica busca-se ir além desse escopo ao agregar maior 
sistematização de fatores implicados ao fortalecimento de estratégias de manejo e gestão da UC. 
Deficiências de implementação e de gestão das fontes financeiras, ausência de estratégias de 
planejamento e falhas crônicas, de ordem institucional e administrativa reportam, em geral, à 
necessidade de aprimorar interfaces de ordem legal, econômica, política e administrativa. 

No âmbito da SMAC foram identificadas um total de 09 fontes financeiras, orçamentárias e não 
orçamentárias, efetivas e potenciais, destinadas à gestão das UC municipais (Quadro 17.4). 

                                                           
27

 Disponível no endereço eletrônico http://biodivercities.net/context-and-objectives/, acessado em 08/10/2011. 
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Quadro 17.4 Fontes Orçamentárias e Não Orçamentárias Efetivas e Potenciais. 

FONTES ORÇAMENTÁRIAS FONTES NÃO ORÇAMENTÁRIAS 

Orçamento Público 

Sistema de Cobrança por Visitação 

Programa Mutirão de Reflorestamento 

Fundo de Conservação Ambiental 

Câmara de Compensação Ambiental 

Medidas Compensatórias 

Concessões 

Compensações por instalação de empreendimentos 
Lineares e Pontuais em UC 

Programa Voluntários por Natureza 

Fonte: SMAC, 2011. 

Recursos orçamentários são, em geral, destinados às despesas de custeio: pessoal, água, luz, 
telefone, combustível, manutenção de veículos, fiscalização e programas de gestão específicos. 
Apesar de escassos, recursos públicos constituem a principal fonte financeira para a gestão das áreas 
protegidas.  

A base legal que prevê compensações financeiras das empresas públicas ou privadas de geração de 
energia e de abastecimento de água, que se beneficiam dos serviços ambientais disponibilizados por 
UC28, não definiu critérios para essas cobranças, que aguardam regulamentação, no âmbito federal. 

Sistemas de cobrança por visitação em parques estaduais, juntamente com os sistemas de concessão 
de serviços para uso público, não apenas promovem o direito de acesso da população aos benefícios 
ambientais decorrentes da conservação da biodiversidade, como proporcionam maior capilaridade e 
integração dos sistemas de Unidades de Conservação com outras políticas públicas orientadas para o 
bem estar social. Os tipos de concessão a terceiros variam conforme as características de cada UC, e 
demandam regulamentação específica.  

A capacitação institucional e administrativa para a gestão sustentável do uso público nos parques 
estaduais pode constituir uma opção custo-efetiva para assegurar maior envolvimento da sociedade 
e de instituições públicas e privadas em estratégias de valorização econômica e social da diversidade 
biológica. Também contribui para a desejável sinergia entre políticas orientadas para incremento de 
benefícios em nível local. O aumento de renda das comunidades do entorno dessas UC tem reflexos 
positivos, do ponto de vista socioeconômico, estimulando parcerias junto às institucionalidades 
locais. 

As licenças concedidas para a instalação de infraestruturas no interior de Unidades de Conservação, 
constituem um tipo específico de concessão que visa regulamentar uma forma de compensação por 
passivos ambientais continuados derivados de empreendimentos pontuais, como torres de 
telecomunicação, e lineares, como gasodutos e linhas de transmissão de energia.  

O sistema de gestão compartilhada por OSCIP, instituído pelo Artigo 21 do Decreto Federal 
nº 4.340/2002, constitui importante medida dirigida para um problema crônico dos órgãos gestores: 
suprir a escassez de pessoal tecnicamente qualificado e assegurar o necessário envolvimento da 
sociedade na implementação e gestão das UC.  

                                                           
28

 Conforme estabelecido nos Artigos 47º e 48º da Lei do SNUC. 
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Finalmente, cabe destacar os fundos ambientais, como importante instrumento para a 
sustentabilidade financeira de Unidades de Conservação. 

O PNM Bosque da Barra possui relação de gestão e financeira direta com a SMAC; a FPJ oferece 
apenas apoio e parceria administrativa. A equipe da UC restringe aos seis guardas municipais, dois 
vigilantes, equipe de limpeza da Comlurb, uma gestora e um núcleo de seis pessoas para a educação 
ambiental. Não foram mencionados contratos terceirizados celebrados com firmas prestadoras de 
serviços, mas destaca-se a necessidade de investimentos na terceirização do estacionamento para 
controle de entrada de visitantes.  

Duas fontes de recursos de medidas compensatórias contribuíram com a infraestrutura e gestão da 
UC. A construção da sede ocorreu com recursos do projeto socioambiental da CEDAE, por ocasião 
das obras do Programa de Saneamento da Barra da Tijuca. A outra fonte de recursos (R$ 764.047,49) 
foi para a construção e operacionalização das atividades do Núcleo de Educação Ambiental, em 
prazo de um ano de vigência, uma parceria da SMAC com a Rede Record de Televisão. A gestora 
afirmou também que há recursos advindos da autorização do uso de imagens do Parque, para 
projetos fotográficos e de filmagens. Não há taxas de cobrança pela visitação como fonte de recurso 
e apoio à gestão do parque. 

Um avanço para a gestão das unidades de conservação foi o recente reconhecimento do Mosaico 
Carioca por intermédio da Portaria do Ministério do Meio Ambiente n° 245, de 11 de julho de 2011. 
A gestão é conduzida de modo a compatibilizar, integrar e otimizar as atividades desenvolvidas em 
cada UC. 
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18 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

O Parque Natural Municipal Bosque da Barra localiza-se no bioma da Mata Atlântica que, sob intensa 
pressão antrópica, é reconhecidamente um dos hotspots de biodiversidade mais ameaçados do 
planeta. 

Esta Unidade de Conservação integra a Zona Núcleo da RBMA, que compreende as áreas legalmente 
protegidas de mais de 700 unidades de conservação de proteção integral em seu território de 
abrangência. Além disso, fazem parte do Corredor de Biodiversidade da Serra do Mar e integram o 
Mosaico Carioca, o que proporciona a gestão compartilhada e troca de experiências com outras UC 
no município do Rio de Janeiro, aumentando a eficácia da proteção do território. 

A superfície do Parque está incluída integralmente na região da Floresta Ombrófila Densa ou Floresta 
Atlântica, emoldurando áreas de Formações Pioneiras marinhas (restingas) e flúvio-lacustres (várzeas 
ou brejos). Apresenta ecossistemas bem similares àqueles que, originalmente, encontrava-se em 
toda a Baixada de Jacarepaguá, como brejos, várzeas turfosas alagadiças e planícies arenosas. Desta 
forma, a UC assegura uma representatividade das unidades ecossistêmicas características da região, 
levando à manutenção das várias tipologias que compõem o bioma Mata Atlântica, o que assegura a 
diversidade florística e faunística desse bioma.  

O PNM Bosque da Barra, apesar de sua pequena área, apresenta grande importância sob o ponto de 
vista da riqueza de espécies da fauna e relevância conservacionista, extensiva também ao 
considerável interesse científico, devendo ser prioritária na manutenção dos ambientes naturais do 
Município do Rio de Janeiro.  

A UC ainda abriga remanescentes do que foram as restingas arbóreo-arbustivas da Baixada de 
Jacarepaguá. Levando-se em consideração a forte pressão que estes sistemas sofrem em função da 
crescente especulação imobiliária na região, estes fragmentos localizados no interior do parque 
podem ser considerados estratégicos para a manutenção destes sistemas na região.  

A composição florística do PNM Bosque da Barra apresenta similaridades com outros remanescentes 
florestais de restinga arbórea-arbustiva do litoral carioca, com a presença de indivíduos vegetais das 
famílias Myrtaceae, Fabaceae, Apocynaceae, Malpighiaceae e Euphorbiaceae, famílias estas que 
apresentam-se abundantes dentro dos fragmentos de vegetação no PNM Bosque da Barra. Além 
destas, outras famílias como Arecaceae, Clusiaceae e Rubiaceae encontradas podem indicar um certo 
grau de preservação da composição florística dos remanescentes no PNM Bosque da Barra. 

O Parque conta com registros de 113 espécies de aves, aproximadamente 1/5 de toda riqueza da 
avifauna registrada para o Município do Rio de Janeiro, com expressiva presença de espécies 
endêmicas da Mata Atlântica ou ameaçadas de extinção, dentre elas o destaque para o tiê-sangue 
Ramphocelus bresilius e a jacupemba Penelope superciliaris. A UC tem importância para a 
preservação e manutenção da avifauna carioca, servindo de área de forrageamento, nidificação, 
descanso e de corredor ecológico avifaunístico entre as duas maiores UC do Município, o PARNA da 
Tijuca e o PE da Pedra Branca.  

Com grande variedade de ambientes, abrangendo áreas de mata de baixada, vegetação de restinga e 
áreas estuarinas, o PNM Bosque da Barra disponibiliza uma ampla variedade de microhábitats e 
gradientes ambientais, abrigando uma rica comunidade mastofaunística, cuja distribuição e 
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permanência são intimamente associadas aos efeitos de dominância do componente vegetacional, e 
com a presença de espécies de interesse conservacionista, dentre estes, alguns mamíferos 
carnívoros, como o graxaim Cerdocyon thous, o mão-pelada Procyon cancrivorus, a lontra Lontra 
longicaudis e o furão Galictis cuja, que necessitam áreas de vida em ambientes com grande exigência 
de qualidade ambiental. O destaque é a ocorrência do tapiti Sylvilagus brasiliensis, único 
representante da Ordem Lagomorpha na região neotropical. 

Destacam-se, ainda, entre os répteis, o jacaré-de-papo-amarelo Caiman latirostris, único crocodiliano 
nativo do estado do Rio de Janeiro, símbolo do complexo de lagoas de Jacarepaguá, que é 
considerado uma espécie chave para o equilíbrio ecológico da comunidade biológica na UC. Entre os 
anfíbios, Chiasmocleis carvalhoi, espécie ameaçada do Rio de Janeiro, evidência da grande 
importância do PNM Bosque da Barra para a manutenção e conservação da herpetofauna regional.  

Pode-se mencionar ainda a ocorrência do peixe de água doce, Notholebias minimus, espécie 
endêmica de brejos temporários e alagados das baixadas de Jacarepaguá e Sepetiba, e ameaçada de 
extinção no município do Rio de Janeiro.  

Entre os invertebrados, encontra-se na região a borboleta-da-praia Parides ascanius, que foi o 
primeiro inseto a ser considerado em extinção no Brasil. É provável que várias espécies, outrora 
mencionadas para a região, não mais ocorram ali, em decorrência das intervenções humanas.  

A inserção da UC no contexto urbano do Município do Rio de Janeiro, lhe confere um caráter de 
fragilidade e requer atenção especial do poder público, pois constitui estratégia-chave para a 
proteção de estoques de diversidade biológica. Por se tratar de área protegida que abriga uma 
singularidade em termos de atrativos e belezas cênicas, com a existência de sítios arqueológicos, 
oferecem oportunidade única para o desenvolvimento de atitudes e processos ambientalmente 
corretos, o que contribui para ressaltar a importância dessas unidades de conservação. 

Com o reconhecimento cada vez mais acentuado por parte da sociedade, dos benefícios sociais e 
econômicos providos pela preservação ambiental, a implementação e melhorias dessa unidade de 
conservação torna-se urgente e importante, tendo em vista sua localização estratégica e a 
possibilidade legal de proteger o ambiente regional por intermédio de ações e programas ambiental 
e socialmente sustentáveis. 
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19 PROBLEMÁTICA IDENTIFICADA 

Após análise da situação atual da UC, com base nas Oficinas de Diagnóstico Rápido Participativo e de 
Planejamento Participativo, aliadas ao diagnóstico realizado, foram mapeadas e classificadas 
fragilidades em 9 aspectos relacionados às UC, a saber: Uso Público; Infraestrutura; Saneamento; 
Acessibilidade e Segurança; Comunicação; Fiscalização; Conservação; Gestão; Ordenamento 
Territorial. 

O Quadro 19.1 apresenta os principais problemas identificados para o PNM Bosque da Barra. Esses 
problemas decorrem, em grande parte, da inserção dessa UC no contexto urbano do Município do 
Rio de Janeiro, em uma das principais regiões de expansão urbana, somado a baixa quantidade de 
recursos financeiros e humanos para a adequada gestão da UC, o que agrava a problemática 
instalada, constituindo entrave para a implementação adequada do PNM Bosque da Barra. 

Quadro 19.1 Problemática identificada para o PNM Bosque da Barra. 

USO PÚBLICO 

Visitação desordenada. 

Ausência de organização e cobrança no estacionamento e ordenação das vagas. 

Comunicação visual ineficaz (turística, interpretativa, indicativa, educativa). 

Falta de manutenção das trilhas. 

Excesso de circulação de visitantes. 

Pouca exploração do potencial turístico. 

Falta de controle na entrada do Parque. 

Uso do espaço do Parque para eventos de grande porte sem autorização prévia. 

Falta de folhetos e mapas explicativos que contribuam com a experiência e 
orientação do público visitante. 

INFRAESTRUTURA 

Ausência de Centro de Visitantes. 

Número insuficiente de banheiros para o atendimento ao visitante. 

Infraestrutura não conservada no Parque. 

SANEAMENTO 

Coleta ineficiente de lixo. 

Ausência de coleta seletiva de lixo. 

Poucos depósitos de lixo na UC. 

Disposição de resíduos fora dos coletores. 

ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA 
Ausência de segurança pública. 

Insegurança dos visitantes. 

COMUNICAÇÃO 
Divulgação de informações equivocadas da UC pela mídia. 

Sinalização educativa, informativa, indicativa ineficiente. 

FISCALIZAÇÃO 

Ausência de delimitação em áreas restritas. 

Baixo contingente de fiscais. 

Ausência de equipamentos para fiscalização. 
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CONSERVAÇÃO 

Presença de espécies exóticas invasoras. 

Inexpressivo conhecimento científico local (fauna, flora, controle sanitário). 

Ameaça as espécies nativas. 

Atropelamento da fauna no entorno da UC. 

Fauna exótica na UC como reservatório de importante doenças. 

Presença de animais domésticos no Parque como ameaça as populações de espécies 
nativas da fauna. 

Fragmentação da vegetação por meio de abertura de caminhos pelos visitantes. 

Impacto da visitação sobre a biodiversidade da UC. 

GESTÃO 

Burocracia para realizar e manter convênios e parcerias.  

Ausência de Gestão Participativa. 

Ausência de recursos da iniciativa privada. 

Poucos voluntários na UC. 

Licenciamento sem critérios no entorno da UC. 

Inexistência de Conselho Consultivo. 

ORDENAMENTO TERRITORIAL 

Poucas parcerias permanentes. 

Falta de recursos financeiros. 

Recursos humanos reduzidos. 

Forte crescimento imobiliário na região. 

Projetos no entorno com impactos sobre a UC. 

Especulação imobiliária. 

Forte poluição sonora no entorno. 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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20 POTENCIALIDADES 

A identificação das potencialidades foi baseada na realização das Oficinas de Diagnóstico Rápido 
Participativo e de Planejamento Participativo, aliadas ao diagnóstico considerado, sendo as 
fragilidades mapeadas e classificadas em 7 aspectos relacionados à UC, a saber: Uso público; 
Sociedade civil; Conservação; Recursos financeiros; Gestão; Infraestrutura; Pesquisa e Educação 
Ambiental. O  

Quadro 20.1 apresenta as principais potencialidades identificadas para o PNM Bosque da Barra. 

Quadro 20.1 Potencialidades identificadas para o PNM Bosque da Barra. 

USO PÚBLICO 

Conexão dos visitantes com o Parque, criando maior compreensão e apreciação dos 
recursos naturais e culturais. 

Boa localização com fácil acesso. 

Potencial turístico e ecoturístico. 

Concessão de serviços (vendas, turismo, entre outros). 

Comunicação com a mídia a favor da UC. 

Trilhas em bom estado de conservação. 

Oportunidade para conhecimento da UC. 

Causar mudanças de comportamento, atraindo e envolvendo as pessoas nas tarefas 
de conservação. 

SOCIEDADE CIVIL 

Parceria entre ONG e empresas privadas. 

Oportunidade para trabalho voluntário.  

Interesse de participação da sociedade. 

CONSERVAÇÃO 

Mosaico Carioca. 

Biodiversidade local. 

Presença de remanescentes de restinga preservados. 

Atrativos naturais e científicos 

Parceria com o horto em projetos para recuperação de áreas degradas na UC. 

Proteção de ecossistemas diversificados e da fauna associada a estes. 

RECURSOS FINANCEIROS 

Possibilidade de captação de recursos externos e parcerias público/privadas. 

Possibilidade de geração de recursos financeiros para a UC por intermédio de 
estudos de concessões. 

Potencialidade para captação de recursos externos. 

GESTÃO 

Presença de gestora. 

Regularização fundiária resolvida. 

Criação e capacitação do Conselho Consultivo. 

Fiscalização da Guarda Municipal. 

Atuação da COMLURB. 

União entre diversos grupos pela melhoria do Parque (ONG, Poder Púbico, Mosaico 
Carioca). 

Oportunidade de alocação de recursos humanos para apoiar a gestão da UC. 

Baixo risco de invasão. 

Oferta de estágios na UC. 
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INFRAESTRUTURA 

Infraestrutura física existente em bom estado de conservação. 

UC com cercamento em todo o seu perímetro (delimitação física consolidada). 

Facilidade do controle de acesso. 

Presença do Horto Carlos Toledo Rizzini. 

Estacionamento na UC. 

PESQUISA E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL 

Presença do NEA (Núcleo de Educação Ambiental). 

Cooperação com institutos de pesquisas e universidades. 

Potencial para implementação de programas de educação ambiental. 

Potencial para o desenvolvimento de pesquisas. 

Fonte: Detzel Consulting, 2013. 
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