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Resumo 
 

  Percebemos nos dias de hoje o grau de degradação ambiental e descaso que se encontra a Baía de 

Guanabara, tal assunto é recorrente nos meios acadêmico e de comunicação a décadas devido ao 

seu alto grau de gravidade e importância para a população. Este artigo tem como objetivo elaborar 

uma avaliação ambiental da Baía de Guanabara, no estado do Rio de Janeiro, focando nas principais 

mudanças sofridas nos últimos dez anos e avaliando seus impactos, a fim de realizar uma reflexão 

sobre como a degradação ambiental influenciou a Baía de Guanabara e as atividades exercidas nela. 

Palavras chave: Desenvolvimento sustentável, Gestão do Território, Avaliação Ambiental. 

 
 

Características Gerais e Histórico da Ocupação do Entorno da Baía de Guanabara 
 
 
    Ao abordarmos qualquer tema referente à Baía de Guanabara devemos traçar um histórico de seu 

uso e ocupação, desta forma iremos entender o porquê de atualmente a Baía de Guanabara se 

encontrar neste estado de alta degradação ambiental. 

 

 A Baía de Guanabara localiza-se no Estado do Rio de Janeiro, entre as longitudes 43o00’00” e 

43o20’00” W, e latitudes 22o40’00” e 23o05’00” S. A baía se constitui num estuário com uma área total de 

346 km2, incluindo 59 km2 de ilhas, conforme Figura 1. A bacia hidrográfica tributária, desenhada na 

Figura 2, abrange uma área aproximada de 4000 km2, e contribui por meio de 35 rios principais com  

elevada poluição por efluentes domésticos brutos ou parcialmente tratados de cerca de 10 milhões de 

habitantes e efluentes industriais de mais de 12.000 indústrias (FEEMA, 1998, p. 10). 
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Fonte: Google Earth, 2013 

 

 

Na imagem acima, podemos observar o tamanho da Baía de Guanabara e toda a ocupação no 

entorno da mesma. Há uma grande urbanização em quase todo o entorno, exceto a área próxima ao 

nordeste da baía, local em que se encontra Área de Proteção Ambiental de Guapimirim. 

 

A ocupação do entorno da Baía de Guanabara sempre foi muito presente, mesmo antes da 

chegada dos colonizadores portugueses, isto é, já existia ocupação pré-histórica no entorno da Baía 

de Guanabara. Podemos destacar a ocupação dos sambaquis e dos índios, a ocupação dos 

sambaquis se torna presente na Praia de Camboinhas, por exemplo. Neste local podem ser 
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observadas dunas de areia e restos de peixes, baleis, etc. A ocupação indígena pode ser percebida 

por alguns sítios arqueológicos espalhados pelas cidades do entorno da baía, um exemplo é o 

Aldeamento da Praia do Anil, localizado no município de Magé, o qual fica em uma área do fundo da 

baía.  

    

Tais ocupações tem um aspecto principal em comum, que é o motivo de sua ocupação no entorno 

da Baía de Guanabara. Podemos dizer que está ocupação se deu no entorno da baía pelo fato de que 

estes locais tinham uma grande oferta de alimentos, peixes, frutas, etc. e também existia a 

disponibilidade de água doce, oriunda dos rios que deságuam na Baía de Guanabara. 

 

   A chegada dos colonizadores no Rio de Janeiro se deu pela Baía de Guanabara, os quais 

fundaram a cidade aos pés do Morro Cara de Cão e se estabeleceram na área onde hoje é o Centro 

da cidade. O estabelecimento dos colonizadores neste local se deu pela facilidade em se atracar os 

barcos, esta área é mais protegida em relação à praia ao lado do Morro Cara de Cão. A Baía de 

Guanabara ao longo do tempo se tornou um ponto estratégico para os portugueses, devido à proteção 

natural que ela oferecia a cidade, visto que sua entrada era estreita, dificultando assim a entrada de 

invasores. 

 

 Ao longo dos anos a cidade do Rio de Janeiro foi se expandindo em direção à Zona Norte e a 

outros bairros da Zona Sul, consolidando assim as margens da Baía de Guanabara como área central 

da cidade. Nesta mesma época já existiam ocupações em localidades situadas no fundo da Baía de 

Guanabara, tais locais serviam como plantação de cana de açúcar e de outros produtos, os quais 

seguiam de barco em direção ao centro do Rio de Janeiro. 

 

 A ocupação do entorno da Baía de Guanabara não foi somente com áreas ditas como residenciais 

ou zonas portuárias, ao longo do tempo indústrias foram instaladas em seu entorno, principalmente na 

área junto a Baixada Fluminense, a qual recebeu indústrias têxteis e a indústria do petróleo, por 

exemplo, neste ponto podemos destacar a presença de refinarias de petróleo. 
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 Estas indústrias se localizam em locais onde o existia o ecossistema de Manguezal, esta 

observação merece um grande destaque, visto que este ecossistema tem grande importância para 

diversas espécies da Baía de Guanabara. Este ecossistema é um dos mais produtivos do planeta, 

eles são responsáveis pelo fornecimento e reciclagem de nutrientes por meio da decomposição de 

matéria orgânica. O manguezal por meio da decomposição de matéria orgânica consegue transportar 

os nutrientes do ambiente terrestre para o ambiente marinho. 

 

 Outro aspecto importante do manguezal é que ele serve como estuário para diversas espécies de 

aves, crustáceos, peixes, etc., isso ocorre devido a sua alta disponibilidade de nutrientes. Diversas 

espécies “usam” o manguezal como ambiente para alimentação, reprodução e desenvolvimento. Ou 

seja, um ser vivo que se desenvolve no manguezal pode influenciar positivamente em todo o ambiente 

marinho, incluindo os oceanos.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Fonte: SubSea Brasil 
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Os manguezais apresentam também grande importância para os seres humanos, principalmente 

aqueles que dependem da pesca e também da captura de crustáceos. Outra importância do 

manguezal para os humanos é quanto a sua função como filtro de sedimentos. Segundo Amador 

(1978), “o manguezal retém os sedimentos de três formas: através da retenção mecânica produzida 

pelo sistema intrincado de raízes, pneumatóforos, folhas e troncos da vegetação dos manguezais; 

através da floculação e precipitação de partículas sedimentares finas carreadas pelos sistemas 

fluviais, devido aos valores de pH ácidos assumidos pelas águas que percolam o ecossistema rico em 

matéria orgânica; e através da estabilização das margens estuarinas, durante o processo de 

progradação sedimentar dos estuários, uma vez que a vegetação dos manguezais, principalmente um 

de seus componentes, as Spartinas, retém a sedimentação”. Segundo a citação, podemos dizer que o 

manguezal ajuda a minimizar os impactos que o homem aumentou, como a sedimentação.  

  

 A Baía de Guanabara exerce grande importância para os cidadãos fluminenses, e este 

importância pode ser no âmbito econômico e de lazer. Isto pode ser visto ao observarmos as diversas 

atividades exercidas na baía, como por exemplo, esportes, pesca, atividades turísticas, transporte, etc. 

No âmbito esportivo podemos destacar canoagem havaiana, vela, pesca esportiva, pesca submarina, 

canoagem, remo olímpico, entre outros. No âmbito das atividades turísticas podemos destacar os 

cruzeiros que aportam na zona portuária, passeios em iates, traineiras e saveiros e também o uso da 

paisagem da Baía de Guanabara como cartão postal. Em relação ao transporte podemos destacar o 

uso das barcas e catamarãs, os quais auxiliam no deslocamento diário entre Niterói e Rio de Janeiro. 

  

Além destas, devemos destacar atividades relativas ao comércio (restaurantes e bares no seu 

entorno) e logística entre os portos de diversas cidades do mundo, visto que o Rio de Janeiro tem 

grande importância no escoamento da produção brasileira e também no recebimento de produtos.  

 

Observando todos estes pontos destacados, é inegável a importância econômica da Baía de 

Guanabara para o Rio de Janeiro, visto que diversos de empregos são gerados pelo fato de existirem 

todas essas atividades mencionadas anteriormente. Porém, devemos destacar que devido ao atual 

estágio de degradação ambiental da Baía de Guanabara, muitas atividades estão em risco, 

principalmente as de pesca, esporte, turismo, lazer e comércio. Afinal, que esportista quer navegar, 
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nadar, se exercitar em meio a águas contaminadas e poluídas? Que pescador conseguirá tirar 

sustento de águas que não tem mais peixes e crustáceos? Que cidadão e turistas irão querer passear, 

navegar, almoçar e se entreter ao lado de águas fedorentas e poluídas? Todos estes questionamentos 

servem como alerta para que algo seja feito, visando uma diminuição na poluição da Baía de 

Guanabara, com o objetivo de que todas estas atividades não sejam extintas futuramente. 

 

 

Atual Situação da Baía de Guanabara  

 

 

 Nos dias de hoje se torna evidente o alto grau de degradação que se encontra a Baía de 

Guanabara, isso pode ser observado com a transparência de suas águas, com a quantidade de 

nutrientes disponíveis e também pela quantidade de coliformes encontrados. Todos estes fatores 

acabam por influenciar no ecossistema da baía, diminuindo assim consideravelmente a quantidade de 

indivíduos e espécies no local. 

 

 Há um grande fluxo de entrada e saída de água e nutrientes na Baía de Guanabara, isso ocorre 

devido às mudanças de maré e também à entrada de ventos e ondulações. Tais fatores acabam por 

renovar em parte as águas da baía, porém este fenômeno influência os locais que se encontram mais 

próximos à entrada da Baía de Guanabara, locais como a Ilha do Fundão não são tão influenciados 

por este fenômeno. É explícita a diferença da qualidade da água em locais como a entrada da baía e 

locais mais ao fundo dela. 

  

 Mesmo com o alto grau de degradação ambiental encontrado na Baía de Guanabara, ainda há 

muita vida, não à toa ainda existem diversas colônias de pescadores espalhadas por diversos pontos 

da baía, tornando assim a atividade pesqueira muito importante. Os principais pescados da Baía de 

Guanabara são a pescada, sardinha linguado, robalo, corvina, manjuba, entre outros. Não devemos 

esquecer também da coleta de mexilhões e crustáceos. 
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 A pesca de todas estas espécies acaba por ser influenciada negativamente por fontes de poluição, 

as quais são frequentes em toda a extensão da Baía de Guanabara, não importando se esta se 

encontra em um bairro da zona sul da cidade do Rio de Janeiro ou em uma cidade do fundo da baía. 

Torna-se nítida a dificuldade de peixes em se desenvolverem em áreas próximas a fontes de poluição 

altas. 

 

 Existem diversas fontes de poluição na Baía de Guanabara e os principais são: saídas de esgoto 

clandestinas; deságues de rios poluídos; e saídas de esgoto sem nenhum tipo de tratamento. Dentre 

todas essas fontes de poluição, pode ser encontrado esgoto doméstico e esgoto industrial, ambos com 

alto nível de poluição. Na maioria das vezes há negligência do poder público, o qual não fiscaliza 

indústrias poluidoras de rios que deságuam na Baía de Guanabara, não instala estações de 

tratamento de esgoto, não mapeia pontos principais de poluição e também não atua como penalizador 

quando deveria, isto é, não pune quem polui os rios e águas da Baía de Guanabara. 

 

Na imagem a seguir, podemos observar grande quantidade de óleo nas águas da Baía, este óleo 

muitas vezes se torna comum, devido à grande presença de embarcações de pequeno, médio e 

grande porte, aliada a negligncia por parte do poder público na não fiscalização de embarcações que 

apresentam problemas com o vazamento de óleo.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: UOL Notícias 
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 Em janeiro de 2000, um acidente na refinaria de Duque de Caxias resultou no derrame de 1,3 

milhão de litros de óleo nas águas da Baía causando um impacto ecológico sem precedentes na 

região. Quinze dias após o acidente, mais de 30% dos 90 km² de praias e manguezais circunvizinhos 

estavam contaminados. (Santi, 2008). 

  

O acidente mencionado na citação de Santi foi o maior já ocorrido na Baía, este causou uma multa 

milionária aos responsáveis, porém, a recuperação da Baía de Guanabara ficou ainda mais 

comprometida. 

Fonte: Google Earth 2013 
 

Para uma melhor sintetização do que foi colocado anteriormente, cito aqui três locais distintos que 

servem como exemplo dos diferentes tipos de poluição da Baía de Guanabara. O primeiro está 

localizado no bairro da Urca, na zona sul do Rio de Janeiro. Este é um pequeno bairro onde a maioria 

de seus moradores tem um alto poder aquisitivo, a Urca é conhecida por suas belas paisagens, com 

uma vista privilegiada pela Baía de Guanabara, por este motivo muitas pessoas gostam de caminhar, 
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correr, pedalar, remar, fazer refeições, etc neste bairro. Todas estas atividades geram renda, emprego 

e valorização para a cidade e para o bairro. 

 
Mesmo com todas essas qualidades e vantagens, a Urca não esta livre da poluição que atinge a 

Baía de Guanabara, ao contrário, ela também contribui para toda esta poluição, por meio de saídas de 

esgoto clandestinas. Tais saídas de esgoto clandestinas se encontram próximas à praia da Urca e nas 

Avenidas Portugal e João Luis Alves.  

 

Na foto acima podemos observar claramente a influência das águas oceânicas na região da Urca, 

as correntes vindas do mar acabam por regenerar as águas poluídas da Baía de Guanabara. A região 

da Urca pode ser considerada uma das mais beneficiadas por este fenômeno, devido a sua 

proximidade com da entrada da baía e isso acaba influenciando positivamente na pesca, a qual é 

muito comum nessa região, exceto em áreas próximas as saídas de esgoto. 

 

Outro exemplo de poluição ocorre na saída do Rio Carioca, este rio foi muito importante durante a 

colonização da cidade, visto que ele foi durante anos a principal fonte de água doce da cidade. Sua 

nascente se encontra na Floresta da Tijuca e sua foz na Praia do Flamengo. Ao longo de seu trajeto, 

este rio recebe grande quantidade de esgoto domestico oriundo de ocupações ilegais em seu leito. E 

todo o esgoto despejado no Rio Carioca vai em direção a Baía de Guanabara, contribuindo assim 

enormemente para a poluição. Na foz do Rio Carioca existe uma estação de tratamento porém esta se 

encontra em permanente manutenção, ou seja, o esgoto está sendo completamente despejado na 

Baía de Guanabara. 
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Fonte: Google Earth, 2013 

 

Na imagem acima podemos observar a Praia do Flamengo, o Rio Carioca desemboca no canto 

inferior da Praia e sua origem se em encontra no Maciço no centro da imagem. No maciço podemos 

observar a grande quantidade de casas na encosta, algumas destas contribuem para a poluição do 

Rio Carioca. 

  

 O último exemplo a ser citado se encontra na região da Baixada Fluminense e é o Rio 

Saracuruna, este tem como principal fonte de poluição as industrias da região da Baixada Fluminense 

e as plantações de frutas e verduras, estas utilizam de diversos tipos de agrotóxicos, causando assim 

grande poluição do rio.  
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Qualidade das Águas dos Rios Estrela, Inhomirim e Saracuruna 

Medianas dos Parâmetros - Período: 1995 a 1999  
 

Bacia 
Rios 

Principais 

Pontos de 

Coleta 

DBO 

(mg/l) 

OD 

(mg/l) 

Coli Fecais 

(NMP/ml) 

Poluição 

predominante 

Estrela-

Inhomirim 

Estrela ES-400 8,0* 1,4* 130.000* Doméstica 

Inhomirim IN-460 4,0 3,0* 160.000* Industrial 

Saracuruna SC-420 5,0 3,1* 40.000* Agrotóxica 

Fonte: FEEMA, 2000 
 
 

Podemos observar na tabela a poluição predominante nestes rios, os rios Estrela e Inhomirim se 

juntam ao Rio Saracuruna, fazendo com que toda esta poluição siga para a Baía de Guanabara, sem 

nenhum tipo de tratamento. Os órgãos ambientais não fazem uma fiscalização eficiente junto aos 

produtores rurais e as indústrias, ou seja, estes continuam poluindo o rio sem nenhuma intervenção do 

Estado. 

                                                                                                                        Fonte: Google Earth, 2013 
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Na imagem acima o Rio Saracuruna esta explicitado pelo marcador vermelho, observando 
atentamente à imagem fica claro que o rio passa por áreas rurais e também por áreas urbanizadas, as 
quais são industriais. Todas estas contribuem para a poluição do rio, o qual deságua em uma área de 
manguezal da Baía e Guanabara. 
 
 
Propostas para a Baía de Guanabara 
 
  
 Neste capítulo pretendo propor algumas medidas para a diminuição da poluição da Baía de 

Guanabara e também algumas propostas para que as potencialidades da Baía de Guanabara sejam 

aproveitadas. Todas estas propostas demandam investimentos financeiros, alguns com alto custo, 

porém no atual cenário econômico brasileiro não seria difícil a aquisição de patrocinadores e parceiros 

para todos os projetos. 

 

 Podemos observar hoje em dia que cada vez mais empresas investem em programas de 

desenvolvimento social e ambiental. Esses investimentos procuram gerar uma imagem de empresas 

sustentáveis, as quais podem ser valorizadas pela população e pelo governo, estes, muitas vezes 

consumidores. É cada vez mais frequente o uso de políticas sociais e ambientais em empresas de 

grande porte, tais políticas pregam o uso de políticas de responsabilidade social e ambiental pela 

empresa e seus funcionários. 

 

 A Baía de Guanabara seria muito interessante para investimentos desse tipo, visto que ela é um 

ponto turístico do Rio de Janeiro e ela tem grande importância para diversas pessoas do Estado do 

Rio de Janeiro. Nos dias de hoje não faltam exemplos de empresas que investem em cartões-postais 

do Rio de Janeiro e um deles é o Grupo EBX, que investe na despoluição da Lagoa Rodrigo de 

Freitas. 

 

 Para que o projeto seja bem sucedido é necessária a participação de todas as esferas, ou seja, da 

municipal, da estadual, da federal e da privada. Cada uma destas teria atribuições e participações 

definidas previamente no escopo do projeto, o qual seria feita por todas as esferas. 
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Até hoje, foram muitos os esforços no sentido de melhorar as condições da Lagoa Rodrigo de Freitas 

e sua bacia hidrográfica. Deste modo, o grande desafio do atual Projeto consiste em promover a plena 

sinergia entre as ações planejadas, para que seja possível conquistar resultados efetivos e 

duradouros. 

 

Neste contexto, a EBX vem buscando dar legitimidade ao Projeto com base em uma sólida articulação 

institucional, a qual envolve parcerias específicas com os respectivos órgãos gestores. Suas ações 

consistem em realizar um levantamento de programas, projetos, ações e demandas, para então firmar 

os Termos de Cooperação Técnica. 

 

Na esfera municipal está envolvida, neste processo de articulação, a Secretaria de Meio Ambiente 

(SMAC)como coordenadora do grupo de trabalho criado pelo Decreto nº 30511 de 04 de março de 

2009 e os seguintes órgãos: a Companhia de Limpeza Urbana - COMLURB, a subsecretaria de 

gestão de bacias hidrográficas (RIO-ÁGUAS) e a Fundação Parque e Jardins.  

 

No âmbito do Estado, a articulação está sendo conduzida em parceria com a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente (SEA) e o Instituto Estadual do Ambiente (INEA). Além disso, o Projeto estabelece 

uma parceria com a Companhia Estadual de Águas e Esgotos - CEDAE.  

Fonte: Projeto Lagoa Limpa, Grupo EBX. 

 

 

 Para que o projeto seja bem sucedido é necessária a participação de todas estas esferas, mas 

não podemos esquecer que a participação popular é muito importante. Esta participação é um desafio 

para os coordenadores do projeto e uma solução para que haja o engajamento da população é a 

criação de oficinas de educação ambiental em escolas, indústrias, fábricas, faculdades, centros 

comunitários, igrejas, etc. Para auxiliar neste engajamento, é importante que sejam apresentados os 

problemas da Baía e a sua importância para todo o meio ambiente. E nestas oficinas seriam 

ensinados costumes para que a população não jogasse lixo na baía, protegesse ela e buscasse o 

poder publico para denunciar poluições ilegais. 
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 Outra solução para a diminuição da poluição seria a criação de tratamento de esgoto em todos os 

rios, este projeto seria muito mais caro e à longo prazo, porém, parte deste projeto já esta feito. 

Existem algumas estações de tratamento já construídas, porém estas não tem ligação com a rede de 

esgoto e nem com os rios. Seriam mapeadas todas estas estações “isoladas” a fim de que elas 

pudessem ser ligadas e entrassem em funcionamento. 

 

 É importante que sejam fiscalizadas todas as indústrias às margens da Baía de Guanabara, com o 

objetivo de que a poluição despejada na Baía seja a mínima possível, obrigando que as indústrias 

adotem novas práticas e tecnologias que tratem e diminuam os efluentes na Baía. 

 

 Caso todos estes projetos sejam bem sucedidos, a chance de diminuição da poluição da Baía é 

muito grande, visto que a poluição seria “cortada” em seu início. Os benefícios seriam imediatos, com 

o advento das atividades turísticas, comerciais, esportivas, entre outras.  Com o auxilio do poder 

publico poderiam ser criados passeios ecológicos pelos diferentes ecossistemas da Baía e os guias 

poderiam ser os moradores locais, a pesca voltaria a criar empregos, visto que a quantidade de peixes 

iria aumentar, as práticas esportivas teriam um grande crescimento, com isso poderiam ser criados 

projetos sociais, visando a entrada de jovens carentes ou não em diversos esportes. 

 

 Nos dias de hoje há uma grande urgência para a despoluição da Baía, visto que as Olimpíadas e 

a Copa do Mundo estão se aproximando, mas este projetos não devem ser implementados pensando 

apenas em curto prazo, eles devem ser implementados pensando em longo prazo, para que estes 

gerem um legado para o todo o povo fluminense. Os ganhos econômicos, sociais e ambientais 

estariam atrelados, gerando assim a criação de empregos, aumento na auto-estima da população e 

também renda. 
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