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Rio de Janeiro, 13 de maio de 2020. 
 

NOTA DE REPÚDIO 
  
O corpo docente do Departamento de Ecologia, de Botânica, de Biologia Marinha, de Zoologia e de 
Genética, junto com o Programa de Pós-Graduação em Ecologia e a Direção do Instituto de Biologia, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, subscrito através dos respectivos representantes, vêm 
manifestar o seu repúdio quanto à exoneração/dispensa dos chefes e substitutos das seguintes Unidades 
de Conservação (UC) sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio): 
Reserva Biológica de Poço das Antas, Reserva Biológica União, Área de Proteção Ambiental da Bacia do 
Rio São João – Mico- Leão-Dourado e Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, conforme publicado 
no Diário Oficial da União número 89 do dia 12 de maio de 2020 (Seção 2) e da Reserva Extrativista 
Marinha de Arraial do Cabo através do despacho interlocutório, processo número 02070.002942/2020-86. 
Segundo o relatório técnico do Comitê de Integração e Nucleação Gerencial (COINGE) do dia 28 de abril 
de 2020, existe uma proposta de criação de um Núcleo de Gestão Integrado (NGI) chamado Rio das 
Ostras, que seria formado por essas cinco Unidades de Conservação com sede no município de Rio das 
Ostras, onde a ReBio União se encontra. 
 
Os Departamentos do Instituto de Biologia da UFRJ realizam pesquisas científicas nestas áreas desde a 
década de 1990, tendo tido atuação direta na criação do Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, em 
1998, e fazendo parte dos conselhos consultivos de várias delas. 
 
Nossa nota de repúdio vem em dois sentidos: (1) para além da conservação da biodiversidade, as UCs 
possuem objetivos de manejo muito diversos, exigindo perfis específicos de gestores para garantir uma 
gestão direcionada e bem sucedida; e (2) essa junção em uma única gestão não faz sentido ecológico e 
geográfico. 
 
Sabemos que a regra de criação de  NGIs permite que elas sejam compostas de diferentes categorias de 
UCs, mas a gestão e manejo integrado do conjunto deveria obedecer algum nexo ecológico. As NGIs 
foram pensadas para serem baseadas em modelos gerenciais integrados e sob uma perspectiva 
ecossistêmica. Porém, de maneira nenhuma esse princípio se aplica a este NGI Rio das Ostras. As 
ReBios e a APA, que constituem uma zona de amortecimento para as mesmas, têm foco na conservação 
do mico-leão-dourado como espécie-bandeira para a conservação da Mata Atlântica de baixada, 
intensamente devastada e habitat exclusivo desta espécie. O diálogo com a comunidade científica e o 
foco em projetos de conservação é uma marca da primeira Reserva Biológica criada no Brasil, em 1974. 
Por outro lado, o ParNa da Restinga de Jurubatiba é a única UC federal totalmente coberta por restinga, 
ecossistema costeiro com características bióticas e abióticas próprias e muito diferentes da floresta 
atlântica strictu sensu. Além de ser um Parque Nacional, permitindo a visitação e exigindo um perfil de 
gestor que tenha conhecimento em turismo e que dialogue com o setor. E cabe notar que por sua 
localização próxima ao mar, as restingas foram os ecossistemas costeiros mais devastados da Mata 
Atlântica. Mais diferente ainda é a RESEX Marinha de Arraial do Cabo. Além de estar geograficamente 
distante das demais e se tratar de outro bioma, o costeiro-marinho, essa é uma UC que permite a 
exploração de maneira sustentável dos seus recursos naturais, voltada para a manutenção de arte de 
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pesca tradicional. A complexidade de uma RESEX marinha, com porto e intensa atividade turística em 
seu interior, exige um gestor com experiência em gestão de recursos e conflitos.  
 
No que tange à Ecologia, esses são ecossistemas bastante diferentes, uma vez que possuem estrutura e 
dinâmica de suas comunidades biológicas muito diferentes entre si (floresta, restinga e ambiente 
marinho). Portanto, não faz sentido, na luz da ecologia e da abordagem ecossistêmica, juntar a gestão de 
ambientes tão diferentes. Essa junção, que resultará em apenas uma administração central fora das UCs, 
certamente dificultará a gestão e prejudicará o cumprimento de suas funções. Principalmente no sentido 
do planejamento da conservação da biodiversidade, ações de manejo como retirada de espécies 
exóticas, educação ambiental, fiscalização de caça e palmiteiros, entre outras. A gestão das unidades de 
conservação necessitam ser baseadas em conhecimentos científicos combinados com experiência de 
gestão especializada, que são particulares de cada um desses ecossistemas.  
 
Além de outras Universidades e instituições de pesquisa do estado do Rio de Janeiro, cabe ressaltar 
também que docentes e alunos (graduação e pós-graduação) do nossos departamentos e instituto 
possuem projetos de pesquisa sendo desenvolvidos nessas UCs, além de aulas práticas ministradas nas 
mesmas. Nessas ocasiões de trabalho de campo e aulas, tivemos a oportunidade de abalizar a 
competência, o profissionalismo e a dedicação dos chefes e substitutos de todas elas. Com todas as 
fragilidades que observamos historicamente na gestão das UCs, testemunhamos gestores focados nos 
desafios específicos de cada uma destas unidades e que se prepararam devidamente para isso. Essa 
medida, da criação de uma NGI com as cinco UCs, não contribui, de forma alguma, para a conservação 
da biodiversidade e representa um grande retrocesso na política de conservação do Rio de Janeiro.  
 
Adicionalmente à criação da NGI Rio das Ostras, parece iminente a criação da NGI Teresópolis, que 
aparentemente será composta pelo Parque Nacional da Serra dos Órgãos, Área de Proteção Ambiental 
de Petrópolis e a de Guapi-Mirim, Reserva Biológica do Tinguá e a Estação Ecológica da Guanabara, 
segundo o mesmo relatório técnico do Comitê de Integração e Nucleação Gerencial (COINGE) do dia 28 
de abril de 2020. Os chefes e os substitutos das duas APAs já foram exonerados/dispensados também 
no Diário Oficial da União número 89 do dia 12 de maio de 2020 (Seção 2). De novo, nos parece um 
grande equívoco a fusão numa única gestão de UCs com objetivos e ecossistemas tão diferentes e 
distantes geograficamente.    
 
Sem mais no momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, 
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