
 
  
NOME: APA DE GRUMARI 
CATEGORIA: ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
ÁREA TOTAL (ha): 966,32 
MAPEAMENTO: 308B e 308D 
LOCALIZAÇÃO: Situa-se no Bairro de Grumari. Ao Norte, acima da cota de 100 metros, se superpõe à                 
área do Parque Estadual da Pedra Branca. Abrange a última porção do Maciço, em direção a Sudoeste,                 
formando um anfiteatro natural voltado para o mar. Abrange as ilhas das Palmas e das Peças. 
NOME(S) POPULAR(ES): GRUMARI 
LOGRADOURO(S): ETR GRUMARI 
RUA PROF FRANCISCA CALDEIRA 
RUA SANTA BEATRIZ 
AVN ESTADO DA GUANABARA 
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA PROTEGIDA POR BAIRRO: GRUMARI 966,3182 ha 
DISTRIBUIÇÃO DA ÁREA PROTEGIDA POR BACIA: SUB-BACIA DO RIO PORTINHO 6,878 ha            
TUTELA(S): MUNICIPAL SMAC 

II – VISITAÇÃO 

ACESSO: Pela Barra da Tijuca, via Avenida Sernambetiba, seguindo pela Estrada do Pontal, chegando à               
Avenida Estado da Guanabara ou pela Avenida das Américas, seguindo pela Estrada Vereador Alceu de               
Carvalho até à Avenida Estado da Guanabara, ambos passando pela Prainha; por Barra de Guaratiba, via                
Estrada do Grumari, seguindo pela Rua Francisco Caldeira de Alvarenga até encontrar a Avenida Estado da                
Guanabara. 
ATIVIDADE :Banho de mar, surf, body board, ciclismo e caminhada. 
HORÁRIO: Recomenda-se que a área seja visitada no período diurno pois não há iluminação pública. 
EQUIPAMENTO(S): 
- de lazer: junto à orla, quiosques de refeições ligeiras e pista compartilhada para ciclismo e caminhada. 
- de informação: placas de sinalização ecológica, situadas principalmente ao longo da orla. 
- de serviço: nos quiosques, chuveiros e sanitários públicos; estacionamentos para carros de passeio,             

acompanhando a orla em ambos os lados da Avenida Estado da Guanabara e cestas de lixo ao longo da                   
faixa de areia. 

- de segurança: no quiosque central, áreas destinadas às equipes da Guarda Municipal e do Salvamar do                
Corpo de Bombeiros e obstáculos laterais à faixa de rolamento da Avenida Estado da Guanabara nos                
trechos vedados ao estacionamento. 

III – LEGISLAÇÃO 

CRIAÇÃO : 
30/12/1986 Lei Municipal 944 
LEI Nº 944, de 30 de Dezembro de 1986. 
Constitui o Bairro do Grumari, no Município do Rio de Janeiro, em áreas de proteção ambiental (APA), e                  
dá outras providências. 
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O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, faço saber que a Câmara Municipal do Rio de Janeiro                  
decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 
Art. 1° – O Bairro de Grumari, dentro de XXIV Região Administrativa, fica constituído em Área de                 
Proteção Ambiental (APA). 
Art. 2° – … vetado 
Art. 3° – … vetado 
Art. 4° – … vetado 
Art. 5° – … vetado 
Art. 6° – Dentro de 180 (cento e oitenta) dias a contar da presente Lei, o Poder Executivo expedirá o                    
regulamento necessário à sua execução. 
Art. 7° – Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
  
REGULAMENTAÇÃO : 
21/12/1992 Decreto Municipal no 11.849 

DELIMITAÇÃO : 
Lei Municipal no 944 de 30/12/86. 

“Do Oceano Atlântico, no local denominado Saco dos Meros (excluída, incluindo a ponta da Praia Funda),                
subindo e descendo o espigão, passando pelo ponto de cota 96 metros, até a garganta da Praia Funda (cota                   
13 metros); deste ponto, subindo o espigão do Morro de Guaratiba, até o ponto de cota 334 metros, e pela                    
cumeada, até o Morro de São João da Mantiqueira (cota 273 metros); deste ponto, descendo e subindo o                  
espigão em direção Norte passando pela Garganta do Grumari (cota 108 metros) atravessando a Estrada de                
Grumari, até o ponto de cota 237 metros no Morro da Faxina; deste ponto, pela cumeada em direção Norte,                   
até o ponto de cota 394 metros; deste ponto, pela cumeada dos Morros das Piabas, da Boa Vista e do Caeté                     
(cota 404 metros); deste ponto descendo o espigão em direção ao Oceano Atlântico, passando pelos pontos                
de cota 342 metros, 324 metros e 343 metros e pelo litoral incluindo a Prainha, a praia de Grumari, a praia                     
Pequena e a praia Funda até a ponta da praia Funda, ponto de partida, incluindo sob sua jurisdição as ilhas                    
das Peças e das Palmas.” 

ZONEAMENTO : 
Decreto Municipal 11.849/92 (regulamentação das APAs de Prainha e Grumari). 
O zoneamento ambiental é definido pelo Decreto Municipal 11.849/92 (Prainha e Grumari), estabelece: 
ZPVS: 
- proíbe atividades que provoquem alteração antrópica da biota e impeçam ou dificultem a regeneração              

natural da vegetação nativa. 
ZCVS 1: 
- abrange área que inicia-se no ponto de interseção entre o prolongamento de uma reta paralela ao                

alinhamento direito da Estrada do Grumari, distando 100 metros do mesmo e a cota 5 metros (12); daí,                  
segue, pelo prolongamento da mesma reta, até alcançar a cota 15 metros (13); segue-se por esta cota,                 
tomando a direção Noroeste, até a interseção com o alinhamento direito da Estrada do Grumari (14);                
segue-se por este alinhamento, até a interseção com a cota 25 metros (15); por esta cota, até o ponto de                    
coordenadas aproximadas 7.449.972,00 e 648.930,00 metros (16); por este ponto, segue-se em uma linha              
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paralela à Estrada do Grumari, distando 50 metros de seu alinhamento direito, até alcançar o ponto de                 
coordenadas aproximadas 7.450.376,00 e 649.277,00 metros (17); daí, segue-se interligando os seguintes            
pontos de coordenadas aproximadas: 7.450.197,00 e 649.272,00 metros (18); 7.450.337,00 e 649.347,00            
metros (19); 7.450.438,50 e 649.504,50 metros (20); 7.450.226,00 e 649.624,00 metros (21); por este              
ponto, toma-se a direção Sul até alcançar o alinhamento direito da Estrada do Grumari (22); daí, segue-se                 
por 50 metros em linha reta na direção Oeste (23); por este ponto, toma-se a direção Norte, até interceptar                   
uma reta paralela ao segmento 20-21, distando 50 metros do mesmo (24); segue-se pela referida reta, até                 
interceptar uma reta paralela ao segmento 19-20, distando, 50 metros do mesmo (25); segue-se por essa                
reta, até interceptar uma reta paralela ao segmento 18-19, distando 50 metros do mesmo (26); segue-se por                 
essa reta até interceptar uma reta paralela ao segmento 17-18 (27); por esse ponto, toma-se a direção Sul                  
até alcançar a cota 5 metros e segue-se por essa cota até alcançar o ponto 12 inicial; 

- permite atividades de caráter científico, de controle ambiental, educativas, de recreação e de lazer;- proíbe               
construções de qualquer natureza; ZCVS 2: 

- abrange uma faixa de 40m de largura, ao longo da Avenida Estado da Guanabara, distando 20m de cada                  
lado de seu eixo, iniciando-se no entroncamento com a Rua Francisca Caldeira (29) e terminando no                
ponto em que o eixo da Avenida Estado da Guanabara atinge o ponto de coordenadas aproximadas                
7.451.665,00 e 653.925,00 metros (30); 

- permite edificações comerciais e de serviços para: centro de informação ou educação ambiental, posto de               
polícia, posto de salvamento, comércio de refeições ligeiras e administração; 

- permite edificações de tipo: A e B. As do tipo A poderão dispor de, no máximo, 100 m2 de área                    
pavimentada; cobrir, no máximo, 60% da área pavimentada e fechar, no máximo, 60% da área coberta. As                 
do tipo B poderão dispor de, no máximo, 200 m2 de área pavimentada; cobrir, no máximo 60% da área                   
pavimentada e fechar, no máximo 60% da área coberta; 

- para ambos os tipos de edificação: na faixa litorânea de Grumari, as edificações serão instaladas               
exclusivamente na faixa litoral externa, no sentido Prainha-Grumari; manterão distância de 400m a 500m              
entre si; o comércio de refeições ligeiras ocupará, no máximo, 50% da área da edificação tipo A e 35% da                    
área de edificação do tipo B; instalarão obrigatoriamente sanitários e chuveiros públicos, bem como terão               
acesso à praia; adotarão partido arquitetônico, materiais e cores que garantam harmonia entre si e               
integração à paisagem; utilizarão obrigatoriamente água do subsolo, proveniente de poços; tratarão de             
esgotos por meio de fossas sépticas, associadas a filtros anaeróbicos que atendam à Associação Brasileira               
de Normas Técnicas – ABNT, sendo que os efluentes serão canalizados para a área de restinga situada na                  
direção oposta à do mar; o lixo será acondicionado em sacos plásticos e disposto em latões instalados em                  
compartimentos fechados dentro da edificação e o explorador de comércio de refeições ligeiras ficará              
responsável pela limpeza das faixas laterais de 250 metros das edificações; disporão de áreas destinadas a                
estacionamento que: poderão ocupar até 5m das faixas laterais da Avenida Estado da Guanabara na faixa                
litorânea de Grumari, demarcadas de modo a impedir a circulação de veículos fora de seus limites e                 
pavimentadas exclusivamente com saibro e areia. 

ZOC 1: 
- abrange área iniciada no ponto de coordenadas aproximadas 7.451.378,00 e 650.600,00 metros (6), por              

este ponto, toma-se a direção Sudoeste ao longo da cota 25 metros, passa-se pelos pontos 16, 15, 14 e 13,                    
já descritos. Pelo ponto 13, alcança-se o ponto 8, e segue-se pela cota 50 metros até alcançar o ponto 7;                    
por este ponto toma-se a direção Sul até o ponto 6 inicial. 

- permite única e exclusivamente o uso residencial unifamiliar; 
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- em lotes com área de até 1.000m2, as edificações terão altura máxima de 9m, taxa de ocupação de 20%,                   

área total ocupada de 60%, IAT de 0,4 e afastamentos mínimos frontal de 10m e das divisas, 2,5m; em                   
lotes com área superior a 1.000m2, as edificações terão altura máxima de 9m, taxa de ocupação de 4%,                  
área total ocupada de 20%, IAT de 0,8 e afastamentos mínimos frontal de 10m e das divisas, 5m. 

- proíbe-se a ocupação da faixa marginal de 30m ao longo das veredas e corpos d’água existentes nesta                 
zona e em ZOC 2 ZOC 2 e 4: 

- ZOC 2, abrange a área que inicia-se no ponto de coordenadas aproximadas 7.450.984,00 e 651.605,00               
metros (31); por este ponto, segue-se pelo alinhamento direito da Estrada do Grumari até o ponto de                 
interseção com o alinhamento esquerdo da Rua Santa Beatriz (32); segue-se por este alinhamento até a                
interseção com uma reta paralela ao alinhamento direito da Estrada do Grumari, distando 100 metros do                
mesmo (33), deste ponto, segue-se pela referida reta até alcançar o alinhamento direito da Rua Professora                
Francisca Caldeira (34); segue-se por este alinhamento, interligando os pontos 22, 21, 20, 19, 18 e 17;                 
segue-se pela faixa de 50 metros de afastamento da Estrada do Grumari, já descrita, até alcançar a cota 25                   
metros; segue-se por esta cota, passando pelo ponto 6, até alcançar o ponto 5 e por ele toma-se a direção                    
Sul até alcançar o ponto 31 inicial. 

- ZOC 4, abrange área iniciada no ponto de coordenadas 7.451.665,00 e 653.925,00 metros (30); por este                
ponto, segue-se por uma linha reta até encontrar o ponto A, e por este, em linha reta até encontrar o ponto                     
B, ambos já descritos; deste ponto, segue-se pelo alinhamento da Estrada do Pontal até o entroncamento                
desta com a Avenida do Estado da Guanabara; daí, segue-se pelo alinhamento da mesma até alcançar o                 
ponto 30, ponto de partida. 

- permite, além do uso residencial unifamiliar, usos e atividades de caráter científico, de recreação e lazer e                 
de serviços de hospedagem, quais sejam: pesquisa científica (instituto de pesquisa e associação científica),              
recreação e lazer (balneário, colônia de férias, clubes e clínicas de repouso) e hospedagem, com hotel de                 
lazer, exclusivamente. 

- em ZOC 2, o uso residencial unifamiliar, em lotes com área de até 1.000m2 – terá altura máxima de 9                    
metros, taxa de ocupação de 20%, área total ocupada de 60%, IAT de 0,4 e afastamentos mínimos frontal                  
de 10m e das divisas, 2,5m e em lotes com área superior a 1.000m2, terá altura máxima de 9m, taxa de                     
ocupação de 4%, área total ocupada de 20%, IAT de 0,8 e afastamentos mínimos frontal de 10m e das                   
divisas, 5m. - em ZOC 2, o uso de serviços de hospedagem terá altura máxima de 9m, taxa de ocupação                    
de 4%, área total de ocupação de 6 %, IAT de 0,08 e afastamentos mínimos frontal de 20m e das divisas,                     
10m; 

- em ZOC 4, o uso residencial nas áreas dos lotes com testada para a Estrada do Pontal, situadas na cota 25                     
metros, deverão seguir os critérios de ocupação e definição estabelecidos para a Subzona A-46 do Decreto                
no 3.046, de 27 de abril de 1981; 

- em ZOC 4, o uso de serviços de hospedagem, terá altura máxima de 9m, taxa de ocupação de 15%, área                    
total ocupada de 60% e afastamentos mínimos frontal de 40m com frente para a Avenida Estado da                 
Guanabara e 10m nos lotes com frente para a Estrada do Pontal, e das divisas, 5m. 

GESTÃO : 

OUTRAS LEGISLAÇÕES : 
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- Lei Estadual no 2.377 de 28/06/74, cria o Parque Estadual da Pedra Branca, que compreende todas as                 

áreas situadas acima da linha da cota de nível 100 metros do Maciço da Pedra Branca e seus contrafortes,                   
correspondendo a trechos das encostas que formam o anfiteatro de Grumari. 

- Resolução no 11 de 10/04/85 da Secretaria Estadual de Ciência e Cultura, tombamento de toda a orla da                  
Praia de Grumari, compreendendo a praia, a vegetação de restinga e as ilhas; 

- Lei Orgânica Municipal de 05/04/90, artigo 463, considera Grumari Área de Preservação Permanente             
(APP); 

- Lei Complementar no 16 de 04/06/92, artigo 70, integra Grumari ao Patrimônio Paisagístico do Município               
Sujeito à Proteção Ambiental; 

- DM 20149, de 02/07/01, cria o Parque Natural Municipal de Grumari. 

IV – MEIO ANTRÓPICO 

HISTÓRICO : 
A proximidade com o mar proporcionava prosperidade a Grumari, uma vez que no litoral aportavam               
grandes canoas que iam e voltavam do então centro urbano do Rio de Janeiro, transportando café, farinha                 
de mandioca e peixe salgado produzidos na localidade, e trazendo sal, tecidos, louças, ferramentas e outros                
produtos manufaturados. Todavia, com a implantação do Ramal Ferroviário de Santa Cruz, que passou a               
ser utilizado para o escoamento da produção da região de Guaratiba para a cidade, Grumari deixou de ter                  
esta função. 

Nas áreas mais interioranas de Grumari, existiam vastas plantações de café, mandioca e frutos diversos,               
junto com lavouras de subsistência dos poucos moradores. As lavouras foram substituídas, ao longo da               
história, por bananais, que passaram a ocupar áreas significativas das encostas. 

A estrutura fundiária baseada em grandes propriedades permaneceu, pelo menos, até o final do período               
monárquico, quando Grumari era dividida em algumas poucas fazendas cujos proprietários eram Jacinto             
Barbosa, João Caldeira de Alvarenga, Francisco Chagas e quatro pequenos sítios. 

Durante a década de 1970, foi aberta a Avenida Estado da Guanabara fazendo assim, ligação viária entre a                  
Estrada do Pontal e Grumari, constituindo-se, portanto, na principal via de acesso a esta área. 

Pela inexistência de infra-estrutura e dificuldade de acesso, Grumari manteve-se preservada. Em 1985, o              
Governo Estadual, através da Secretaria Estadual de Ciência e Cultura, estabelece o tombamento da área.               
Pode-se afirmar que esse tombamento e o das Dunas de Cabo Frio foram, no âmbito do Governo do Estado,                   
os primeiros que refletiram a ampliação do conceito do tombamento, consagrando também os valores              
naturais e paisagísticos. Esse passo foi desdobrado pela atuação municipal, que criou a Área de Proteção                
Ambiental de Grumari, através de lei específica, em 1986. Os limites estabelecidos para a APA eram mais                 
amplos do que aqueles definidos anteriormente como área de tombamento que, até então, correspondia              
essencialmente ao local de ocorrência de restinga. Posteriormente, com o propósito de adequar o uso e a                 
ocupação do solo em Grumari à preservação do ecossistema, foi formado um grupo de trabalho, composto                
por técnicos do Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC, da Fundação Estadual de Engenharia               
de Meio Ambiente – FEEMA e da então Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, para                
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estudar e propor minuta de decreto de regulamentação da APA, o qual foi aprovado e mandado publicar em                  
1992, pelo então Prefeito da cidade, Marcelo Alencar. 

Em 28 de dezembro de 1994, criou-se na SMAC um Grupo de Trabalho, o qual contava com todos os                   
setores envolvidos com a preservação de Grumari, incluindo a Fundação Parques e Jardins, que estava               
desenvolvendo na área o projeto de agrossilvicultura com a Secretaria Estadual Extraordinária do Projetos              
Especiais (Projeto Floresta da Pedra Branca). Após uma série de reuniões realizadas por este Grupo de                
Trabalho, concluiu-se que a implantação da APA somente ocorreria definitivamente com o            
desenvolvimento de ações integradas de controle, fiscalização e da elaboração de um projeto de              
urbanização para a orla adequado às condições previstas no Decreto Municipal 11.849 de 21/12/92. 

O projeto de urbanização de Grumari consistiu em: proposta de modificação no leito da Avenida Estado da                 
Guanabara, reduzindo-o para 6 metros e a modificação de sua pavimentação de asfalto para paralelepípedo,               
permitindo assim, a redução da velocidade dos veículos e a maior permeabilidade do solo; construção de                
uma pista em saibro ao longo da Avenida Estado da Guanabara para uso compartilhado de ciclistas e                 
pedestres, possuindo largura variável entre 1,50 e 3 metros, com desenho respeitando as áreas com               
vegetação mais significativa; construção de uma praça ou “centro de convivência” no local onde existia o                
bar “Flor de Grumari”; demarcação de 500 vagas (dispostas a 45o) na faixa lateral interna da Avenida                 
Estado da Guanabara, possuindo piso ensaibrado e tendo a sua localização determinada através da              
observação de pontos mais degradados, sendo que para evitar o acesso de veículos não permitidos, toda a                 
pista seria protegida, parte por mureta de pedra com altura de 40cm e parte por toras de eucalipto espaçadas                   
em 80 cm, com alturas variadas; e instalação de placas de sinalização ecológica. 

As obras de urbanização da orla de Grumari foram iniciadas em 26/12/95, sendo que a partir de 1997, como                   
parte da proposta do Rio Orla Ecológico, foram construídos dez quiosques padronizados. Esta medida foi               
acompanhada de outras que visavam regularizar as atividades comerciais na orla de Grumari. Até 1993,               
atuavam na praia 59 barraqueiros que vendiam alimentos em traillers, sendo que a partir desse ano a                 
Prefeitura começou a despejá-los, deixando apenas os dez comerciantes mais antigos que receberiam os              
quiosques padronizados. 

No início de 1997, a Prefeitura demoliu o bar “Flor de Grumari”, como parte do desenvolvimento do                 
projeto de urbanização estabelecido para o local. A partir de meados de abril de 1997, os quiosques que                  
estavam sendo construídos começaram a ser incendiados. Os dois últimos atentados ocorreram nos dias 23               
de junho e 04 de julho de 1997, destruindo todos os quiosques que haviam sido implantados. 
Em 1998, algumas localidades da APA passaram a apresentar luz elétrica, porém compatível com os               
objetivos preservacionistas, visando minimizar ao máximo os impactos na biota da região. 

Em 2 de julho de 2001, foi criado o Parque Natural Municipal de Grumari, dentro dos limites da respectiva                   
APA, com o objetivo de ampliar a preservação da área, restringindo, ao máximo, a ocupação urbana local. 

USO E OCUPAÇÃO DO SOLO : 
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Encontra-se pouco ocupada principalmente devido à dificuldade de acesso e à falta de infraestrutura urbana.               
De um modo geral, a ocupação urbana é esparsa, existindo uma pequena aglomeração de moradias junto à                 
Estrada do Grumari, onde predominam aquelas utilizadas por sitiantes locais. 
Os pontos do litoral mais procurados pelos visitantes são aqueles localizados a Leste, junto à Praia do                 
Abricó e no extremo Oeste da Praia do Grumari. 

ASPECTOS SOCIOS DEMOGRÁFICOS: 
ATIVIDADES ECONÔMICAS: Constatam-se atividades comerciais voltadas para o lazer instaladas ao           
longo da orla. Em termos de atividade agrícola, a cultura da banana é a mais expressiva, ocupando grande                  
parcela das encostas. Também são encontradas, em menor intensidade, a cultura da mandioca e do coco. 

POPULAÇÃO: 

OCUPAÇÕES IRREGULARES: A rarefeita ocupação da área apresenta uma série de irregularidades em             
face do zoneamento estabelecido pelo decreto de regulamentação da APA, como por exemplo: - bar, clube,                
pousada e pequenas choupanas situados no final da Avenida Estado da Guanabara; - bar situado dentro da                 
Praia do Abricó. 

VIAS DE CIRCULAÇÃO : 
A Avenida Estado da Guanabara constitui a principal via estruturadora e de circulação da área e faz a                  
ligação dessa com a APA da Prainha. É litorânea e foi construída pelo Departamento Estadual de Estradas                 
de Rodagem – DER na década de 70. Foi urbanizada nos anos 90 pela Prefeitura da Cidade do Rio de                    
Janeiro, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

A Estrada do Grumari, que promove a ligação com Barra de Guaratiba, liga-se à avenida litorânea através                 
da Rua Francisco C. de Alvarenga e se prolonga pelo interior da APA até se tornar sem saída. 
Nos fins de semana e feriados, principalmente no verão, as estradas de acesso têm ficado bastante                
congestionadas. 

Nas encostas da área existem algumas trilhas usadas para caminhada. As mais conhecidas são aquelas que                
levam às praias do Meio e Perigoso, cujo acesso se dá por Barra de Guaratiba ( vide “Trilhas do Rio”,                    
publicação de Pedro da Cunha e Menezes). 

SERVIÇOS URBANOS : 
- abastecimento d’água: serviço realizado individualmente através de poços no interior das propriedades ou             

através do abastecimento direto nos cursos d´água locais. 
- esgotamento sanitário: a área não dispõe de esgotamento ou tratamento de efluentes domésticos. Em              

determinados casos, os esgotos domésticos possuem tratamento individual, porém, nem sempre em            
conformidade com as normas exigidas. Os quiosques recém-instalados contam com tratamento adequado            
de seus efluentes. 

- drenagem urbana: drenagem superficial. 
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- limpeza urbana: a limpeza das estradas e a coleta de lixo são feitas regularmente pela Companhia                

Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB. 
- energia elétrica: LIGHT 
- iluminação pública: serviço existente, a partir de 1998, limitado a alguns pontos. 

ESTRUTURA FUNDIÁRIA : 
A APA é formada em sua grande porção de áreas particulares e alguns lotes públicos, segundo o                 
levantamento preliminar realizado pela SMAC e SMF para a viabilização da implantação do Parque              
Municipal. 
A maior extensão delas é de propriedade do Condomínio Grumarim, configurado nas glebas 1, 2 e 3 do                  
PAL no 16.686. A situação fundiária é complexa e ainda não foi finalizada, principalmente pela dificuldade                
na localização dos proprietários. Destacam-se algumas propriedades que estão configuradas nos PALs:            
26.055, 28.147 e 38.950, dentre outros. O levantamento realizado, até então, está disponível na              
MA/CIP/DPA. 
 V – MEIO BIÓTICO 

FLORA: 
De acordo com a classificação proposta pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, a                
cobertura vegetal das encostas de Grumari pertence à Floresta Ombrófila Densa Submontana, enquanto que              
na baixada integram-se nas Formações Pioneiras (restinga, manguezal e alagados). 
Próximo ao mar desenvolvem-se reptantes e outras halófitas, como as salsas-de-praia (Ipomoea pes-caprae             
e I. littoralis – Convolvuilaceae), o feijão-da-praia (Canavalia rosea – Leguminosae), o capotiraguá             
(Blutaporon portulacoides – Amaranthaceae), o guriri (Allagoptera arenariaum – Palmae) e a comandaíba             
(Sophora tomentosa – Leguminosae). 

Separada, em 1997, pela Estrada Estado da Guanabara, a maior parte da restinga estende-se desta até às                 
encostas. Apresenta algumas trilhas e clareiras, mas em alguns pontos a vegetação torna-se adensada e               
quase impenetrável, composta basicamente por herbáceas e na maior parte arbustos, com poucas árvores de               
pequeno a médio porte. Na restinga de Grumari, pode-se encontrar espécies ameaçadas de extinção como a                
goeta (Pavonia alnifolia – Malvaceae), a Cathedra rubricaulis – Olacaceae, sem nome vulgar conhecido, a               
muirapinima-preta (Brosimum guianense – Moraceae), a muirapinima (Coussapoa microcarpa –          
Moraceae), a macacaúba (Platymiscium nitens – Leguminosae) e a jarrinha (Aristolochia macroura –             
Aristolochiaceae), além de Cactáceas (Cereus sp e Opuntia sp). Ainda verificam-se as orquídeas, (Cattleya              
forbesii, C. guttata – ameaçadas de extinção e Epidendum denticulatum – Orchidaceae), o             
sumaré-da-restinga (Cyrtopodium paranaënse – Orchidaceae), também ameaçado, e a açucena (Amaryllis           
rutila – Amaryllidaceae). 
As maiores árvores na restinga são o pau-pombo (Tapirira guianensis – Anacardiaceae), a sapotiaba              
(Bumelia obtusifolia – Sapotaceae) e o abaneiro (Clusia fluminensis – Guttiferae), além de Bromeliáceas              
(Bromelia sp, Neoregelia spp, Tillandsia spp). Também existem frutos comestíveis como os das             
pitangueiras (Eugenia spp), o murici (Byrsonima sericea – Malpighiaceae) e a aroeira-vermelha (Schinus             
terebinthifolius – Anacardiaceae), procurada por algumas aves. O próprio nome Grumari é dado por uma               
árvore: grumari ou grumarim (Esembeckia rigida – Rutaceae), também ameaçada de desaparecer das             
restingas arenosas. 
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A região alagada e brejosa localiza-se no entorno da Lagoa Feia e no Rio do Mundo, onde predomina a                   
taboa (Typha domingensis – Typhaceae) e, também, encontra-se a batata-do-rio (Stigmaphyllum paralias –             
Malpighiaceae). O resquício de manguezal é encontrado na foz do Rio do Mundo, no final da Praia do                  
Grumari. O substrato lodoso ainda apresenta espécies típicas como o mangue-sapateiro (Rhizophora            
mangle – Rhizophoracea), o mangue-branco (Laguncularia racemosa – Combretaceae) e o mangue-siriúba            
(Avicennia schaueriana – Verbenaceae). 

Nas áreas florestadas, já no Maciço da Pedra Branca, proliferam as nativas embaúbas (Cecropia spp –                
Moraceae), carrapeteira (Guarea guidonea – Meliaceae), o pau-jacaré (Piptademia gonoacantha –           
Leguminosae), entre outras. Também encontram-se espécies arbóreas exóticas como a mangueira           
(Mangifera indica – Anacardiceae), o flamboyant (Delonix regia – Leguminosae) e a casuarina (Casuarina              
esquisetifolia – Casuarinaceae), entre outras. No solo, sob a mata de encosta, destacam-se alguns              
exemplares de orquídeas (Oeceoclades maculata – Orchidaceae) e do raro localmente caiapiá (Dorstenia             
arifolia – Moraceae), ameaçado de extinção. 
  
As encostas do Maciço da Pedra Branca estão bastante descaracterizadas quanto à vegetação original,              
intensamente ocupadas por extensos bananais, com predominância da bananeira-prata (Musa sapientum –            
Musaceae). No entanto, a restinga de Grumari é considerada por pesquisadores uma das mais              
representativas e bem preservadas em todo o Município do Rio de Janeiro, abrigando algumas espécies               
ameaçadas de extinção. 

No local, foi implantado pela SMAC em 2002 um horto de espécies ameaçadas de extinção. 

 

FAUNA : 
A fauna é composta na maioria por artrópodes e aves, mas existem ainda pequenos mamíferos e                
representantes da herpetofauna. 

Os mamíferos são representados pelas seguintes espécies: gambá (Didelphis marsupialis), gato-do-mato           
(Felis yagouaroundi), preá (Cavia aperea) e ratos-do-mato (Oryzormys sp e Nectomys sp), além de              
morcegos de várias espécies. 
As aves observadas com maior frequência são o tiê-sangue (Ramphocelus bresilius), a saíra (Dacnis              
cayana), o suiriri (Tyrannus melancholicus), o gavião-carijó (Rupornis magnirostris), a saracura-do-mato           
(Aramides saracura) e o garibaldi (Argelaius ruficapilus), além de aves marinhas migratórias como as              
batuíras (Charadrius semipalmatus e C. collaris) e o maçarico (Tringa flavipes). 
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Os répteis mais representativo são o calango-de-cauda-verde (Cnemidophorus ocellifer), endêmico e           
ameaçado, o teíu (Tupinambis teguixim) e as serpentes (Philodryas patagoniensis, Bothrops jararaca e             
Liophis miliaris), além da endêmica e ameaçadíssima lagartixa-de-praia (Liolaemus lutzae), que habita            
apenas algumas seletas faixas arenosas das restingas do RJ. 

Entre os anfíbios, destacam-se as pererecas (Hyla perpusila, H. cuspidata e H. fuscomarginata), os sapos               
(Bufo ictericus e B. crucifer) e a rã (Leptodactylus ocellatus). 

Os artrópodes típicos são a ameaçada borboleta-da-praia (Parides ascanius), que depende exclusivamente da             
jarrinha como alimento de suas lagartas, que cresce nas partes mais úmidas e alagadiças; ), as libélulas                 
(Libellulidae) ; o caranguejo maria-farinha (Ocypode quadratae os siris (Callinectes spp), estes últimos, no              
ambiente marinho costeiro. 

A falta de vigilância deixa a fauna de Grumari constantemente ameaçada por moradores, especialmente              
posseiros e sitiantes. Verifica-se, ainda, a incursão de caçadores de outras regiões vizinhas. Os animais mais                
capturados são as aves de bela plumagem e/ou canoras, as de maior porte e os mamíferos. Desta forma,                  
conclui-se estar havendo uma redução das populações locais. Também há ação intensa de catadores de               
caranguejos, no Rio do Mundo. 

O isolamento de populações, como no caso da borboleta-da-praia, levará ao desaparecimento da espécie em               
um período de poucos anos(se não houverem medidas mitigadoras a curto prazo), devido à ausência de                
intercâmbio genético com outras populações. É importante mencionar, os trabalhos do pesquisador Luiz S.              
Otero, do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que têm propiciado alguma garantia para a sobrevivência                
desta espécie. 
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