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INTRODUÇÃO 
O objetivo do projeto Parque Orla Piratininga é projetar um Parque Ecológico com interceptação de 
poluições que ameaçam a qualidade da lagoa. Este estudo sobre o Parque Orla Piratininga é focado 
na identificação dos diferentes tipos de fauna que serão integrados ao projeto.    

O estudo tem por objetivo levantar o tipo de fauna presente na lagoa de Piratininga e nos seus 
arredores, bem como os habitats naturais destas faunas. Dentro das espécies encontradas, vamos focar 
o estudo naquelas que tem maior importância ecológica.  

De acordo com a nossa proposta, o levantamento da fauna visa dar subsídios para definir e criar 
habitats ecológicos para várias espécies no design do Parque Orla Piratininga, especialmente para o 
design das margens e a seleção de plantas. 

Este levantamento permitirá o desenvolvimento de projetos para proteger e promover a fauna 
identificada como vulnerável na lagoa de Piratininga.   

A fim de identificar as espécies com uma maior importância e as espécies ameaçadas ou potencialmente 
ameaçadas presentes na lagoa de Piratininga, a Phytorestore usa as ferramentas da União Internacional 
para a Conservação da Natureza (IUCN) para promover e priorizar as espécies mais vulneráveis.  

A metodologia deste documento foi baseada em uma síntese da literatura disponível para estudar e 
desenvolver a lista de espécies. Fizemos uma seleção e ordem de importância de acordo com o nível de 
vulnerabilidade da fauna específica, tais como aves, peixes, lepidópteros e anfíbios. Essas pesquisas 
foram complementadas com a observação de campo/visita e fotos para fazer um relatório operacional 
para próxima etapa de design ecológico. 

Para que todas as espécies de fauna ecologicamente importantes se desenvolvam adequadamente 
dentro do Parque Orla Piratininga, técnicas de engenharia ecológica e design ecológico combinadas 
com informações disponíveis são usadas para recriar os habitats ecológicos mais importantes e 
prioritários. 

A lagoa de Piratininga representa ecossistemas caracterizados por um potencial de biodiversidade 
muito rico. Assim, a lagoa de Piratininga é muito importante, tanto de um ponto de vista socioeconômico 
quanto ecológico, pois fornece muitos serviços ecossistêmicos. Atualmente, a região apresenta, em parte, 
uma área muito pobre em biodiversidade, que requer uma restauração ecológica para recriar os 
habitats, e outra área com uma zona de alto potencial ecológico, onde a proteção da biodiversidade 
local será reforçada de acordo com as comunidades locais.   

Dessa maneira, este estudo vai focar voluntariamente nas populações de aves, de peixes, de 
lepidópteros e de anfíbios da lagoa de Piratininga, pois têm um impacto ecológico que fortalece a 
biodiversidade da lagoa, além de apresentar um estatuto da proteção particular. 

As aves são importantes para a lagoa de Piratininga. Ao longo da lagoa algumas medidas já foram 
tomadas, pudemos observar em visitas técnicas que existe uma sinalização que indica os tipos de aves 
existentes na região. 

A população de peixes presentes na lagoa de Piratininga tem um impacto social para muitas 
comunidades devido a atividade de pesca, que é uma das principais culturas da população local. 

Já os lepidópteros são importantes para a alimentação de outras espécies. Os anfíbios, por sua vez, e 
em particular os anuros, servem de bioindicador para a lagoa de Piratininga e depende das chegadas 
de água doce na lagoa e da qualidade dessa água.  

Não está prevista fazer uma pesquisa detalhada de toda a fauna, apenas pesquisas referentes as 
espécies-chave para os habitats ecológicos. O cronograma do projeto Parque Orla Piratininga é enxuto, 
dessa maneira, não é apropriado fazer uma investigação detalhada que exige o estudo de diferentes 
épocas, durante um ou dois anos, de acordo com o ciclo de vida dos animais. É por isso que nossa 
pesquisa de Fauna é feita diretamente em relação com o projeto; em outras palavras, iremos coletar os 
dados que serão essenciais para definir o design do projeto ecológico.  

É por esta razão que nós adicionamos um levantamento e estudo da fauna em nosso plano de trabalho, 
além dos requisitos da licitação.  
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Figura 1: Mapa da Lagoa de Piratininga no seu contexto natural 
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2 METODOLOGIA DE PESQUISA  
2.1 Objetivo da tarefa 
A nossa lista das espécies presentes na lagoa de Piratininga foi baseada na metodologia da IUCN para 
identificar as espécies mais importantes para a biodiversidade da lagoa de Piratininga e justificar a 
seleção de espécies para proteger no parque. O objetivo da metodologia é a realização de estudos 
de síntese sobre a biodiversidade do Parque Orla Piratininga de Niterói, enfocando a identificação de 
pontos-chave da biodiversidade e a avaliação das sensibilidades dos diferentes ecossistemas. Estes 
estudos de síntese serão usados para preparar a nossa lista de espécies, com destaque para as 
ameaçadas e separando as mais importantes ecologicamente e socialmente. Estes estudos incluem os 
limites do Parque Orla Piratininga e a suas áreas de periferia.  

A metodologia foi dividida nas seguintes ações: 

Ação 1: revisar os estudos bibliográficos nacionais, regionais e locais; 

Ação 2: estabelecer uma lista detalhada de espécies existentes; 

Ação 3: identificar e escolher as espécies mais importantes ecologicamente;  

Ação 4: estabelecer um zoneamento do parque e dos habitats ecológicos para fortalecer no projeto;  

Ação 5: estabelecer uma lista das ações para configurar a restauração e o desenvolvimento do Parque 
Orla Piratininga.  

2.2 Metodologia 
Nossa metodologia global é baseada em métodos internacionais e as recomendações para a pesquisa 
e a restauração da biodiversidade que são reconhecidas pela IUCN. Em particular, serão desenvolvidas 
comparações específicas entre publicações nacionais, regionais e locais dos inventários faunísticos. Os 
sítios ecológicos conhecidos da lagoa de Piratininga também são recolhidos para poder incluir os habitats 
ecológicos mais interessantes no estudo.   

2.2.1 Ação 1: Síntese de estudos bibliográficos nacionais e regionais disponíveis 

A primeira ação consiste em rever toda a bibliografia existente sobre os ecossistemas de Niterói e suas 
espécies-chave para ter uma primeira abordagem do que já é conhecido sobre biodiversidade e sobre 
a fauna de Niterói. Isso permitirá incluir a fauna mais importante ecologicamente e socialmente no design 
ecológico do Parque Orla Piratininga.  

Vamos analisar a bibliografia sobre os inventários anteriores e os estudos feitos na lagoa Piratininga. 
No que se refere os resultados desses inventários e estudos, então conduziremos estudos bibliográficos 
nacionais e regionais sobre os principais riscos identificados. Aqui está uma primeira proposição das 
matérias que vamos usar para identificar: 

- Os ecossistemas presentes e ainda existentes no parque; 

- As espécies ameaçadas e os seus habitats no Parque Orla Piratininga: estudos serão conduzidos no 
conhecimento ecológico do inventário sobre estes animais (os principais requisitos, ciclo de vida, dinâmica 
populacional, etc);  

- Espécies importantes ecologicamente que terão um impacto positivo na conservação de todos os 
ecossistemas em termos de paisagem ecológica. De fato, essas espécies têm um papel critico na 
manutenção da estrutura de uma comunidade ecológica.  
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Figura 2: Metodologia IUCN para as espécies ameaçadas 

O estudo baseia-se nas espécies que estão em perigo ou ameaçada de extinção, as espécies já extintas 
localmente ou regionalmente não são tidos em conta na escolha dos habitats ecológico porque já não 
estão presentes, o que significa que as condições têm seus retornos é muito complexo. 

A ação será de sintetizar todos os resultados dos estudos de biodiversidade em um relatório, que incluirá, 
pelo menos: 

- A lista de espécies e habitats, com a sua distribuição, estado de conservação, ameaças e as categorias 
presentes e ameaçadas;  

- Identificação e localização das espécies mais ameaçadas de extinção e seus habitats ecológicos e os 
pontos-chave de biodiversidade potencial; 

- Mapas de zoneamentos das espécies incluindo: a distribuição dos habitats, a distribuição da espécie-
chave, a localização de pontos-chave, a sensibilidade dos diferentes ecossistemas; 

- Foco nas áreas de desenvolvimento com maior importância ecológica; 

- Compilação de folhetos de biodiversidade em cores. 

Além destes elementos, este relatório de síntese também incluirá: 

- Listas e cartografia da diversidade biológica; 

- Conhecimento ecológico de Niterói, que será incluído em um relatório, e o conhecimento das populações 
da biodiversidade relacionado no relatório do Parque Orla Piratininga que vão entrar no projeto do 
parque.   

2.2.2 Ação 2: estabelecer uma lista detalhada de espécies presentes 

A revisão da bibliografia na ação 1 irá nos permitir a criação de listas mais detalhadas das espécies 
que estão presentes no Parque Orla Piratininga e na lagoa de Piratininga.  

Essas listas que estão no anexo contêm todas as informações que foi possível encontrar e analisar até 
hoje.  

2.2.3 Ação 3: identificar e escolher as espécies mais importantes ecologicamente e 
socialmente 

Após de ter estabelecido uma lista das espécies existentes, as espécies mais importantes de um ponto 
de vista ecológico e social serão identificadas para poder promover o desenvolvimento destas espécies 
no design ecológico da lagoa da Piratininga. Para esta priorização, desenvolvemos uma metodologia 
que se baseia na reconhecida metodologia da IUCN, usado em parques naturais europeus para focar 
nas espécies ameaçadas ou quase ameaçadas.  

O princípio inicial desta metodologia é desenhar uma matriz entre o valor patrimonial, o risco de 
extinção e o estatuto IUCN, a fim de avaliar o risco de conservação de cada espécie ou habitat dentro 
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de um parque que promoverá a biodiversidade. Com base na metodologia inicial, desenvolveremos 
uma matriz entre o valor patrimonial e a vulnerabilidade de cada espécie do Parque Orla Piratininga. 
Esta matriz ajudará a escolher as espécies e os diferentes parâmetros de habitats ecológicos que vão 
ser criados.  

 

Tabela 1: Matriz para avaliar e escolher as espécies e o habitat no Parque Orla Piratininga 

O valor do local de importância é avaliado para o Parque Orla Piratininga, em comparação com 
referências nacionais, regionais e locais. Este conceito inclui o estado de conservação das espécies e a 
importância do Parque Orla Piratininga para a conservação destas espécies. Por exemplo, se uma 
espécie está em estado de má conservação (categorias vulneráveis, ameaçadas e criticamente 
ameaçada na lista vermelha da IUCN) e se o Parque Orla Piratininga é um dos poucos locais nacionais 
ou regionais onde essa espécie está ainda presente, então o estudo e conservação desta espécie no 
Parque Oral Piratininga será de importância global para a conservação do património da espécie ao 
nível local, regional e nacional.  

As espécies e os habitats que vão ser estudados serão priorizados de acordo com o seu destaque. Por 
exemplo, se uma espécie: 

- Tem uma grande importância na paisagem ecológica;  

- É muito típica da região e/ou é muito rara em outros lugares;  

Então, a criação do habitat ecológico e, portanto, sua prioridade será muito forte e importante.  

Esta metodologia será aplicada para as espécies do Parque Orla Piratininga de Niterói e para os 
habitats das espécies mais importantes de 1) aves, 2) peixes, 3) Inseto com foco na ordem lepidóptera, 
4) anfíbios.  

A aplicação de cores será feita nas tabelas em anexo para identificar as espécies mais importantes.  

2.2.4 Ação 4: estabelecer um zoneamento do parque e dos habitats ecológicos 

Todos os dados serão inseridos e transformados em dados de zoneamento para o Parque Orla 
Piratininga. Todos os inventários também devem produzir um mapeamento na escala correta que será 
registrado nos planos de zoneamento ecológico para ajudar a criação de habitats ecológicos prioritários 
no projeto básico (PB) e no projeto executivo (PE).  

2.2.5 Ação 5: estabelecer uma lista das ações para configurar a restauração e o 
desenvolvimento do Parque Orla Piratininga 

De acordo com as espécies que serão priorizadas, serão desenvolvidos os designs ecológicos da lagoa.   

Estão em alta prioridade e serão integrados no design: 

- As espécies, habitats e ecossistemas com vulnerabilidade muito forte é prioridade para a ecologia do 
parque; 

- As informações ecológicos a integrar no design de Niterói que incluem o conhecimento da 
biodiversidade, bem como conhecimentos sobre o uso sustentável dos recursos naturais pelas 
comunidades locais, assim como o conhecimento da qualidade da água e da terra. 
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Em prioridade média: 

- As espécies endémicas, associadas com as paisagens do site.  

Em baixa prioridade:  

- A avaliação de serviços ecossistêmicos de Niterói. 

Estes estudos serão todos realizados com rigorosa metodologia, conforme explicado, e será dada 
atenção específica na constituição dos inventários detalhados e preciso mapeamento das espécies. Da 
mesma forma, será dada atenção às distribuições dos habitats e locação de pontos-chave da 
biodiversidade (que podemos recriar ou fortalecer seguindo as áreas geográficas estudadas).  

3 PRINCIPAIS HABITATS ECOLÓGICOS 
DE PIRATININGA 

Piratininga é uma lagoa costeira localizada na cidade de Niterói. É separada do oceano por uma 
barreira e está inserida em solos urbanizados. O sistema Piratininga-Itaipu se comunica através do canal 
de Camboatá e tem conexão para o oceano por ambos os lados. A lagoa também recebe água doce 
por cinco rios/córregos: Viração, Cafubá Arrozal, Jacaré e Santo Antônio. A lagoa é muito suscetível a 
variações de precipitação, evaporação e vento. Estes três parâmetros influenciam na circulação da 
lagoa, no gradiente de salinidade e, por fim, tem impacto em seu equilíbrio ecológico, assim como nos 
riscos de crises ecológicas. A lagoa é um ecossistema dominado pela água formada na interface de dois 
ambientes marinhos distintos. Os parâmetros físicos e químicos da água, portanto, determinam a vida ou 
a morte de certa fauna e flora sensível da lagoa.  

A salinidade da água tem um impacto nos ecossistemas presentes. Como a lagoa é urbana e não se 
abre diretamente sobre o oceano é possível controlar a entrada de água salgada. Esse controle vai 
permitir a escolhera de diferentes tipos de habitats ecológicos dependendo do fluxo de entrada de 
água salgada. Podemos ver a formação de um gradiente de salinidade Norte-Sul com uma água mais 
salina ao sul da lagoa. Este gradiente é importante no desenvolvimento do ecossistema da lagoa porque 
permite a nidificação de vários complexos ecológicos caracterizados por diferentes espécies de fauna 
e de flora. Uma salinidade alta pode levar a alta mortalidade da fauna e forte redução da 
biodiversidade. Por exemplo, os anfíbios não se desenvolvem em águas de salinidade alta.  

Neste relatório, o zoneamento da salinidade é baseado na análise dos corredores de circulação de 
água no que diz respeito à conexão com o mar através do Túnel do Tibau e as chegadas de água doce 
da Viração, Cafubá, Arrozal, Arrozal e Jacaré. Este zoneamento foi parcialmente confirmado pela 
análise da flora in situ, com observação de manguezais nos bancos expostos a correntes salinas. 

A lagoa também enfrenta uma forte eutrofização que resulta dos problemas de circulação e da 
qualidade da água. A eutrofização é um processo natural, mas pode ser acelerado pelas as atividades 
humanas, que levam a um aumento nos fluxos de nutrientes e a uma alta fertilização. Esse fenômeno leva 
a um desenvolvimento indesejado e a proliferação de algas que são toxicas para a fauna, 
principalmente para os peixes, pois vão consumir o oxigênio e reduzir a claridade água. Esse evento 
reduz a qualidade e a viabilidade dos habitats ecológicos. 

A lagoa de Piratininga é um ambiente complexo e frágil onde a entrada e saída de água e as variações 
climáticas têm um impacto considerável no ecossistema e assim sobre o tipo de fauna presente na lagoa.  
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4 VISITA DE CAMPO  
Para ter uma melhor compreensão da lagoa e dos arredores, um estudo de campo foi realizado durante 
o mês de agosto 2018. Esse período corresponde ao final do inverno no Brasil. É, portanto, uma estação 
fresca e seca com pouca chuva e baixa precipitação.  

Uma equipa da Phytorestore visitou a lagoa para poder estudar os diferentes tipos de ecossistemas e 
de biótopos no local e assim poder estudar a fauna característica da zona de Niterói. Esse estudo vai 
permitir a identificação dos diferentes ecossistemas e da biodiversidade da lagoa para alcançar o 
objetivo, que é a identificação dos diferentes habitats ecológicos prioritários.  

O objetivo final é o desenvolvimento de infraestruturas urbanas e ecológicas para a criação de um 
parque natural e a criação de um ecossistema que respeite a fauna e a flore presente, a fim de poder 
dar continuidade à evolução da biodiversidade depois do projeto implementado, e assim apoiar a 
conservação de áreas naturais, habitats e vida selvagem e minimizar os danos.  

O estudo de terreno permitiu identificar várias zonas em Niterói e na lagoa de Piratininga.  
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Figura 3: Mapa de zoneamento da qualidade ecológica das margens da lagoa de Piratininga. 
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Nas margens nordeste identificamos uma zona de pesca, já nas margens sudoeste pudemos observar a 
área do canal. As margens sul são compostas por uma área de bosques arborizados e uma área de 
margens estruturadas pelos os moradores. Nas margens do norte a uma transição entre a área urbana 
e o parque natural e, por fim, nas margens noroeste pudemos observar o parque municipal de Niterói.  

Dentro destas zonas, foi possível identificar vários habitats ecológicos com diferentes potenciais para a 
fauna da lagoa de Piratininga. Esses habitats ecológicos são as florestas secundarias, as zonas de 
alagado salobre, os manguezais e zonas de formação arbórea e arbustiva e espécies invasivas.  

4.1 Floresta secundária 
As florestas presentes nos arredores da lagoa são florestas secundarias ou atlânticas.  

As florestas secundárias são aquelas resultantes de um processo natural de regeneração da vegetação, 
em áreas onde no passado houve corte raso da floresta primária. Nesses casos, quase sempre as terras 
foram temporariamente usadas para agricultura ou pastagem e a floresta ressurge espontaneamente 
após o abandono destas atividades. Também são consideradas secundárias as florestas muito 
descaracterizadas por exploração madeireira irracional ou por causas naturais. 

Assim, floresta secundária são florestas que foram reconstruídas espontaneamente, por plantação ou por 
regeneração natural, após serem destruídas ou exploradas pelo homem através de cortes ou com 
impactos mais discretos, mas significativos para espécies ou estruturas florestais. 

Nas fotos que foram tiradas durante o estudo de terreno, podemos ver que as zonas de florestas 
secundarias são zona com uma vegetação muito densa e muito verde com um grande potencial para os 
habitats ecológicos.  

 

Figura 4: floresta secundaria de Niterói 

 

Figura 5: floresta secundaria de Niterói 
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4.2 Alagado salobre 
Um alagado define uma zona coberta por água. Essas zonas têm assim uma flora e uma fauna particular 
que pode viver e sobreviver nessas condições e fornece um habitat ecológico específico. As zonas de 
alagado salobre são zonas de água salobre, podendo ser mais doces ou mais salinas.  

Assim, a primeira foto mostra as plantas que crescem nos alagados e a secunda foto mostra uma zona 
de terra coberta por a água da lagoa criando assim uma espécie de ilha no meio da água.  

 
Figura 6: alagados salobres em Niterói 

 

Figura 7: alagado salobre em Niterói 
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Figura 8: localização das zonas de alagado salobre com o programa GeoSetter a partir das fotos do estudo de campo. 

Fotografia da 
visita ao site 

(14/08/2018) 

e Mapa 

 
GPS 22°57'02.5"S 43°05'43.9"W 

Comentário As pradarias molhadas com arbustos são zonas que representem um grande ambiente 
para a alimentação de muitas aves.  

 

Fotografia da 
visita ao site 

(14/08/2018) 

e Mapa 

 
GPS 22°57'02.5"S 43°05'43.9"W 

Comentário Foi observado a presença de aves pernalta no córrego do Jacaré, em água sujeitas a 
poluição associada as emissões das casas desperdiçando água, bem como a poluição 

física com muitos desperdícios. 
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4.3 Mangue 
Os mangues são espécies vegetais encontradas nos manguezais. O manguezal é considerado um 
ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho. Característico de regiões 
tropicais e subtropicais, está sujeito ao regime das marés, dominado por espécies vegetais típicas, às 
quais se associam a outros componentes vegetais e animais. A fauna dos manguezais representa uma 
fonte de alimentos para as populações humanas. Os estoques de peixes, moluscos e crustáceos 
apresentam expressiva biomassa, constituindo excelentes fontes de proteína animal de alto valor 
nutricional o que contribui a criação de um habitat ecológico especifico. Os recursos pesqueiros são 
considerados como indispensáveis à subsistência das populações tradicionais da zona costeira. 

As fotos seguintes mostram vegetações que crescem sobre o solo lamacento e que sofre a influência das 
águas trazidas pelas marés altas e das águas doces dos rios. 

 

Figura 9 : manguezais em Niterói 

 

Figura 10: manguezais em Niterói 
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Figura 11 : localização dos manguezais com o programa GeoSetter a partir das fotos do estudo de campo. 

Fotografia da 
visita ao site 

(14/08/2018) 

e Mapa 

 

GPS 22°57'02.5"S 43°05'43.9"W 

Comentário Tem sido observado muitas aves em voo a nível da Ilha fazer Modesto. 

 

Fotografia da 
visita ao site 

(14/08/2018) 

e Mapa 

  
GPS 22°56'58.2"S 43°03'36.6"W 

Comentário Muitas aves pernaltas têm observado a nível da embocadura com o canal da lagoa de 
Niterói. De fato, é uma área onde os peixes são abundantes. Há também muitos 

pescadores. 

 

  



 

  
 

 
Consórcio Parque Orla Piratininga (POP) 

Novembro, 2018 

Levantamento da fauna V02 
Projeto Parque Orla Piratininga, Niterói/RJ 

20 

4.4 Formação arbórea e arbustiva, espécies invasivas 
Essa vegetação e encontrada em todas as regiões do país, e é desenvolvida no clima tropical sazonal. 
É comparada às savanas posto que reúne árvores baixas, esparsas com troncos retorcidos, além de 
gramíneas e arbustos. Essa zona reúne um tipo de vegetação rasteira e apresentam arbustos e arvores 
de pequeno porte para criar um habitat ecológico especifico.   

As fotos mostram pequenos arbusto e arvores característicos de esse tipo de ecossistema.  

 

Figura 12: Formação arbórea e arbustiva em Niterói. 

 

Figura 13: Formação arbórea e arbustiva em Niterói. 

 

Figura 14: localização das zonas de formação arbórea e arbustiva com o programa GeoSetter a partir das fotos do estudo de 
campo. 
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5 CARACTERICAÇÃO DA FAUNA  
A caracterização, a partir de dados, da cobertura vegetal, da avifauna e da ictiofauna presente nas 
bacias de Piratininga tem por objetivo contribuir para o entendimento da situação atual e estabelecer 
uma base para as proposições futuras. 

Os estudos bibliográficos existentes sobre o ecossistema de Niterói e na lagoa de Piratininga permitem 
a identificação da fauna característica do sitio e dos seus arredores. Dentro destas espécies, a 
classificação e a lista vermelha da IUCN nos permitiu a identificação das espécies mais ameaçadas de 
extinção. Assim, essa lista, permite um melhor conhecimento da espécie, do tipo de habitat e da sua 
distribuição. 

5.1 Avifauna 
5.1.1 Biodiversidade de aves da lagoa 

A área urbanizada da cidade e dos arredores de Piratininga é composta por uma  
grande diversidade de espécies animal, das quais as aves representam uma grande parte. 

A biodiversidade no ecossistema da lagoa de Piratininga tem um grande potencial. Muitas espécies de 
aves estão presentes na lagoa formando um ecossistema intimamente relacionado com as condições 
particulares oferecidos pela lagoa: água salobra, proximidade do oceano, presença de mata ciliar.  

A região de Niterói tem aproximadamente 500 (SCHUNCK, s/a) espécies de aves, o que representa 
cerca de 26% das espécies presentes em todo o Brasil. Esse número é devido, principalmente à presença 
da Mata Atlântica e a sua riqueza. Apesar de sérios problemas de eutrofização artificial, devido ao 
esgoto doméstico da região oceânica do município lançado em suas águas através dos rios, e a 
impossibilidade de renovação da água pelo mar, além da ocupação desordenada de suas margens, a 
lagoa de Piratininga abriga uma comunidade de aves bastante significativa, cujas populações oscilam 
ao longo do ano. Assim podemos notar a presença de mais de 275 aves na lagoa de Piratininga e nos 
arredores.  

De fato, as aves apresentam um regime alimentar variado que inclui outras aves, roedores, répteis, 
anfíbios, peixes e diversos invertebrados, porém um grande percentual é vegetariano utilizando flores, 
frutos, sementes, folhas e néctar como fonte de alimentação. Por outro lado, os vegetais fornecem às 
aves além de alimento, um abrigo, um local para pouso e para construção de ninhos. Além disso, as 
folhas, reentrâncias nos troncos e plantas como as bromélias funcionam como reservatórios de água. 
Dessa forma as aves estão intimamente entrelaçadas com a vegetação e podemos inferir que a ausência 
de vegetação é um fator limitante à sobrevivência das aves. 

O processo de substituição da cobertura vegetal nativa por áreas urbanas, assim como a 
retificação/canalização dos rios e córregos da região, associado ao severo comprometimento da 
qualidade da água, induziram uma drástica mudança das comunidades animais presentes na região. Os 
efeitos decorrentes desse processo se traduziram na redução de diversidade e em profundas alterações 
na composição e estrutura dessas comunidades. Os novos ambientes criados pela ocupação humana, 
sejam eles terrestres ou aquáticos, são extremamente seletivos, oferecendo condições para a 
permanência apenas de uma pequena parcela das espécies que compunham a comunidade original. 

5.1.2 Espécies importantes ecologicamente 

A implementação de espécies endêmicas listadas na IUCN será favorecida na nossa metodologia para 
permitir a criação de habitats ecológicos. Estas espécies são de fato essenciais para permitir a presença 
de outas espécies protegidas na lagoa. 

Dentro destas aves algumas estão ameaçadas de extinção ou num estado preocupante. Essa comunidade 
de aves das áreas de Niterói é composta, predominantemente por: 1)Phoenicopterus chilensis, 
2)Amadonastur lacernulatus, 3)Harpyhaliaetus coronatus, 4)Malacoptila striata, 5)Primolius maracana, 
6)Myrmotherula unicolor, 7)Procnias nudicollis, 8)Hemitriccus orbitatus, 9)Tangara peruviana, 
10)Conirostrum bicolor, 11)Dacnis nigripes e 12)Sporophila falcirostris. É, portanto, para essas espécies 
que o habitat ecológico será desenvolvido e fortalecido. 
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A maior parte dessas espécies apresenta ampla área de vida, ou seja, exploram os recursos disponíveis 
(alimento e locais para reprodução, por exemplo). Essas aves se associam aos ambientes aquáticos de 
diferentes maneiras e exibem diferentes níveis de sensibilidade a alterações ambientais. A quantidade 
de recurso alimentar disponível, assim como a qualidade dos mesmos, é determinante das espécies e do 
número de indivíduos por espécie presentes em uma área. Desta forma, alterações nos padrões de 
oferta de recursos têm impacto direto sobre essas espécies, o que as torna potenciais bioindicadoras 
para o design de habitats ecológicos adequado (Figura 13: Mapa de ações para a restauração e 
criação de habitats ecológicos para a população de aves). 

 

 
Figura 15: Mapa de ações para a restauração e criação de habitats ecológicos para a população de aves. 
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Caracterização das espécies importantes: 

5.1.2.1. Phoenicopterus chilensis 

 

Figura 16: foto de Phoenicopterus chilensis adulto (fonte:wikiaves.com.br) 

O Phoenicopterus chilensis também chamado flamingo-chileno é uma ave Phoenicopteriformes da família 
Phoenicopteridae. Esta ave mede de 96 cm a 107 cm e pesa cerca de 2.3 kg. Tem o bico rosa e preto, 
e as perna rosa. Encontra-se no sul e no sudeste do Brasil. A alimentação do flamingo-chileno é a base 
de invertebrados aquáticos, sementes e algas em água rasa e lama. Assim, vive em lagos e lagoas 
salinos e alcalinos rasos. Vive em grupos de umas centenas até umas dezenas de milhares. Display em 
grupo envolvendo movimentos ritualizados de cabeça e asas acompanhados por altos chamados. Este 
tipo de ave põe um único ovo em um ninho de lama perto ou sobre água rasa. A época de procriação 
é ditada pelas chuvas das estações. A produtividade é muita variável e pode ser inexistente.  

5.1.2.2. Amadonastur lacernulatus 
Amadonastur lacernulatus é uma espécie que se desenvolva numa região restrita. Também chamado 
gavião-pombo-pequeno, é uma ave accipitriformes da família Accipitridae. Possui a cabeça e partes 
inferiores do corpo de cor branca. As asas são negras na parte ventral e na parte dorsal. Tem uma 
cauda curta e branca com base estreita e faixa anteapical negra. Destaca-se a distância por causa da 
sua cor branca. Mede entre 43cm e52cm de comprimento. Esta ave alimenta-se principalmente de 
aranhas, pequenas cobras, roedores, pequenos mamíferos, lagartixas, insetos, aves e mocos. Na época 
da reprodução faz um ninho com galhos secos nos altos das arvores. O gavião-pombo-pequeno vive a 
maior parte da vida sozinho, mas pode juntar se a outros para alimentar-se. Esta ave ocorre na floresta 
Atlântica do Brasil Oriental do Grande de Norte até Santa Catarina. São aves que preferem as regiões 
primitivas das florestas.  

 

Figura 17: foto de Amadonastur lacernulatus adulto (fonte:wikiaves.com.br) 

5.1.2.3. Urubitinga coronata 
Urubitinga coronata também chamada águia-cinzenta é uma ave da família Accipitridae. Também é 
conhecida como águia-coroada, e antigamente seu nome científico era Harpyhaliaetus coronatus. 
Atualmente essa espécie de ave encontra-se ameaçada e está classificada como “ameaçada” pela a 
IUCN. Corre risco de extinção.  A águia cinzenta é um dos dois maiores accipitriformes encontrados no 
Brasil. Pode atingir até 85cm de altura e 3.5kg. Em geral a plumagem é cinzenta cor de chumbo. A sua 
alimentação é constituída de mamíferos como gambas, lebres, tatus, ratos, aves et répteis. Esse tipo de 
ave vive só ou em casal nos campos naturais em Niterói. Necessita de grandes e significativas áreas 
para construir o habitat e para reproduzir-se. Como prefere habitats abertos ou semiflorestados é fácil 
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de caça.  No período reprodutivo coloca um único ovo. A perda do seu habitat pelo o avanço da 
agricultura é a principal causa da situação atual dessa ave. Pode-se encontrar no centro do Brasil e no 
Brasil leste-meridional de São Paulo, Minas Gerais até o Rio Grande do Sul.  

 

Figura 18: foto de Urubitinga coronata (fonte : wikiaves.com.br) 

5.1.2.4. Malacoptila striata 
Malacoptila striata também conhecido pelo o nome Barbudo-rajado é uma ave galbuliformes da família 
Bucconidae. Mede cerca de 20 cm de comprimento e é de cor marrom escuro e cinzento e branco. Esta 
ave alimenta-se de inseto e pequenos artrópodes. Para fazer o ninho cava uma galaria em solo 
acidentado ou barranco. Põe dois ou três ovos de cada vez. Habita o interior da mata escura onde haja 
abundância de folhas caídas, borda de matas primárias e secundárias margeadas com capinzais altos, 
bambuzais e clareiras na Mata Atlântica e matas residuais mesófilas do Sudeste, mesmo as de pequeno 
porte. No Maranhão, vive em matas de terra firme, no sub-bosque. É uma ave endêmica do sul do Brasil. 
Está classificada como “quase ameaçada” pela a IUCN. 

 

Figura 19: foto de Malacoptila striata (fonte: wikiavec.com.br) 

5.1.2.5. Primolius maracana 
Primolius maracana ou maracanã-verdadeira é uma ave psitaciforme da família Psittacidae. Essa 
espécie é classificada como vulnerável a extinção, ou seja, se medidas não forem tomadas essa espécie 
pode entrar em processo de extinção. A maracanã-verdadeira é uma espécie de arara de coloração 
verde com cerca de 40 centímetros. Possui algumas características incomuns, como a parte de sua face 
que não possui penas e é pálida, contrastando com o bico negro. Esta ave alimenta-se de preferência 
com palmeiras e cujos de frutos. São aves que vivem na beira de matas e buritizais e estão presentes 
em Niterói. Para estas aves a época de nidificação dependem da localização geográfica.  

 

Figura 20: foto de Primolius maracana (fonte: wikiaves.com.br) 
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5.1.2.6. Myrmotherula unicolor 
A choquinha-cinzenta é uma ave Passeriforme da família Thamnophilidae. Do nome cientifico 
Myrmotherula unicolor está ave mede 10cm de comprimento. O macho é cinza e a fêmea é ruiva. Os 
hábitos alimentares e reprodutivos desta espécie não são conhecidos, mas sabemos que vive na Mata 
Atlântica e em restingas na região de Rio de Janeiro. 

  

Figura 21: foto de Myrmotherula unicolor macho e fêmea (fonte: wikiaves.com.br) 

5.1.2.7. Procnias nudicollis 
Procnias nudicollis ou Araponga é uma ave passeriforme da família Cotingidae. Tem uma boca alargada 
e ampla e o bico curto. Alimentam-se de frutas, bagas suculentas e insetos.  Os machos adultos são 
inteiramente brancos exceto os lados da cabeça e a garganta que são de cor verde-jade. A fêmea é 
verde-oliva com a cabeça cinza e a parte inferior amarela. São aves que têm um tamanho médio de 
27 cm. O macho elege certos galhos de árvores, que são usados por muitos anos, para sua cerimônia 
de canto atraindo várias fêmeas. A reprodução ocorre no final do ano.  Todo cuidado parental fica por 
conta da fêmea, pois é ela quem constrói o ninho e se incumbe da criação dos filhotes. A postura é de 
cerca de 2 ovos, o período de incubação de 23 dias. Araponga e uma espécie que tem um 
comportamento bastante social e que vive em grupo. Tem moradia fixa em arvores, na maioria dos casos 
nas emergentes assim pode passar muito tempo na mesma área. É uma ave migratória. Habita mata 
primária, floresta preservada, capoeiras com fruteiras, matas litorâneas e Mata Atlântica. Encontra-se 
na região de Rio de Janeiro e nas regiões sul. E classificada como “quase ameaçada” pela a IUCN. 

  

Figura 22: Figura 22: foto de Procnias nudicollis macho e fêmea (fonte: wikiaves.com.br) 

5.1.2.8. Hemitriccus orbitatus 
Hemitriccus orbitatus ou Tiririzinho-do-mato é uma ave passeriforme da família Rhynchocyclidae. E uma 
ave pequena que meda cerca de 11.5 cm e pesa mais ou menos 10 g. A espécie é sintópica com outra 
espécie (olho-falso) mas tem borda externa esbranquiçada nas terciarias. Esta espécie alimenta-se 
principalmente de insetos. Vive no meio da mata e ocorre na Mata Atlântica e nas matas mesófilas. 
Prefere o emaranhado denso de lianas e cipós, os bambuzais fechados de bordas de florestas e as 
matas secundárias. E classificada como “quase ameaçada” pela a IUCN.  
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Figura 23: foto de Hemitriccus orbitatus (fonte: wikiaves.com.br) 

5.1.2.9. Tangara peruviana 
Tangara peruviana é uma ave passeriforme da família Thraupidae também chamado sairá-sapucaia.  O 
macho é uma das saíras mais coloridas possuindo a cabeça, pescoço, crisso e dorso marrons claro, 
uropígio e coberturas da asa creme, garganta, peito e barriga verde-água, rémiges e retrizes azul 
claro, bico preto e uma faixa preta que vai do olho ao bico e pernas cinzas. As fêmeas são menos 
coloridas só possuem a cabeça marrom claro e o resto do corpo em tons esverdeados. Alimenta-se de 
frutos predominantemente, mas também de insetos e aranhas. Esta ave tem em média duas ninhadas por 
estação com três ovos cada uma. E habitante das restingas, de matas primarias e secundarias. A 
população residente de saíra-sapucaia habita o litoral de São Paulo até Santa Catarina, e parte dessa 
população migra durante o inverno, alcançando o litoral norte de São Paulo, Rio de Janeiro e Espirito 
Santo. Presente nos estados de Espirito Santos, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. Está classificada como “vulnerável pela a IUCN.  

  

Figura 24: foto de tangara peruviana macho e fêmea (fonte: wikiaves.com.br) 

5.1.2.10. Conirostrum bicolor   
A figurinha-do-mangue de nome cientifico Conirostrum bicolor  é uma ave passeriforme da 
família Thraupidae. Habitante de áreas alagadas como estuários, lagunas, encontra nos manguezais seu 
habitat preferido, ainda que, em alguns pontos de sua distribuição, chegue a ocupar as florestas 
inundáveis existentes no interior do estado. Mede entre 11 e 14 centímetros e pesa entre 10.5 e 11g. 
Tem o plumagem cinza-azulada, de tonalidade mais clara e acinzentada nas partes inferiores. Alimenta-
se de insetos vasculhando ativamente a folhagem, e de frutos em áreas adjacentes aos manguezais. A 
espécie ocorre em manguezais, mas ao longo do Rio Amazonas habita a mata riparia ribeirinha nas 
margens dos rios ou em ilhas fluviais. Esta espécie é classificada como “quase ameaçada” pela a IUCN.  

 

Figura 25: foto de Conirostrum bicolor (fonte: wikiaves.com.br) 
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5.1.2.11. Dacnis nigripes 
Dacnis nigripes ou sai-de-pernas-pretas é um passeriforme da família Thraupidae. Os machos são azul-
turquesa com uma mancha preta na garganta, mascara ocular curta preta e manto superior em forma 
de triângulo na cor preta. As asas em sua maioria são negras com grandes franjas azuis. Os olhos, bico 
e pernas são pretos. A fêmea tem as asas de cor marrom-esverdeada, sua cabeça é azul, o peito e 
ventre é marrom-pálido, a rabadilha é azul, da mesma cor da cabeça. São aves que se alimentem de 
frutos, pequenos inseto e néctar. Tem em média duas ninhadas por estação com três ovos cada uma. Esta 
é uma típica espécie pequena, pouco comum que vive em pequenos grupos. Vive em matas e suas bordas, 
clareiras e bordas de copas. A ocorrência desta espécie diminuiu drasticamente.  E classificada como 
“quase ameaçada” pela a IUCN.  

  

Figura 26: foto de Dacnis nigripes macho e fêmea (fonte: wikiaves.com.br) 

5.1.2.12. Sporophila falcirostris 
Sporophila falcirostris (cigarra-verdadeira) é um Passeriforme da família Thraupidae. Mede 12 cm de 
comprimento. O macho é basicamente de coloração cinza-azulada pálida, tornando-se branco ao longo 
da porção central do ventre. Apresenta um espéculo branco na asa e um largo bico de coloração 
amarelada. As fêmeas são menos distintas e são predominante marrons com um bico escuro. Alimenta-
se com sementes dos taquarais na Mata Atlântica. Consome também as sementes da ciperácea presente 
nesses mesmos locais. Esta ave tem em média 2 ninhadas por estação com 3 ovos cada uma. Vive na 
Mata Atlântica de encosta. Tem hábitos migratórios e sua população foi declinando nas últimas décadas. 
Podem passar o todo o tempo próximo de uma soqueira em frutificação até que acabem suas sementes, 
só então partindo para outro local. Está presente na região do Rio de Janeiro. Está classificada como 
“vulnerável” pela a IUCN.  

  

Figura 27 : foto de Sporophila Falcirostris macho e fêmea (fonte: wikiaves.com.br) 
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TABELA RECAPITULATIVA DAS ESPECIES MAIS IMPORTANTES 
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Tabela 2: Mesa de recapitulação da avifauna (fonte: wikiaves.com.br) 

A lagoa de Niterói tem várias zonas ecossistêmicas diferentes e muito importantes para a presencia e o 
desenvolvimento da fauna. Entre estes ecossistemas observamos a presença de floresta e zonas húmidas, 
manguezais, e zonas de formação de arbustos e de arvores. Assim podemos desenvolver habitats 
ecológicos adequados para o design do Parque Orla Piratininga.  

Assim, graças ao estudos e documentação, sabemos em que tipo de biótopo as espécies de aves 
presentes desenvolvem-se. Cada família necessita de um ambiente diferente para expandir se.   

Nas florestas vamos encontrar as espécies 2)Amadonastur lacernulatus, 5)Primalius maracana, 
6)Myrmotherula unicolor, 7)Procnias nudicolis, 8)Hermitriccus orbitatus, 10)Conirastrum bicolor e 
11)Dacnis nigripes. Essas aves partilham o mesmo tipo de habitat. Ao redor de Piratininga, na parte 
oeste da lagoa pode-se observar uma floresta que representa o lugar ideal para preservar e acomodar 
estas aves que precisam de lugar para desenvolverem-se. 
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2)Amadonastur lacernulatus, 5)Primolius maracana e 10)Conirastrum bicolor estão presentes, mas mangue. 
Este biótopo tem a particularidade de ter as condições necessárias a estas aves com a sua riqueza de 
um ponto de vista alimentar (presença de pequenos peixes, plantas e molusco…). 

No pântano salgado podemos ver 4)Malacoptila striata e 9)Tangara peruviana.  

Na zona de formação de arbustos e arvores as espécies são Malacoptila striata, Tangara peruviana, 
5)Primolius peruviana, 6)Myrmatherula unicolor e 8)Hermitriccus orbitatus que vivem nos bordos das 
florestas. Essas aves vão evoluir dentro de uma área de biodiversidade muito pobre, mas que vai criar 
habitats ecológicos. 

Seguindo a nossa metodologia e a regulação da IUCN, podemos estabelecer uma  
classificação não oficial das espécies mais vulneráveis e ameaçadas. Assim, a espécie mais importante 
é a Harpyhaliatus coronatus que é considerada como “ameaçada” pela a IUCN. 

Depois temos as espécies 12)Sporophila falcirostris, 7)Procnias nudicolis e 2)Amadonastur lacernulatus 
que têm o estatuto “vulnerável” na lista da IUCN. As espécies 11)Dacnis nigripes, 10)Conirastrum bicolor, 
4)Malacoptila striata, 9)Tangara peruviana, 5)Primolius peruviana, 6)Myrmatherula unicolor, 
8)Hermitriccus orbitatus e Phoenicopterus chilensis estão menos envolvidas, mas estão presentes na lista 
vermelha da IUCN.  

Fotografia da 
visita ao site 

(14/08/2018) 

e Mapa 

 

GPS 22°57'02.5"S 43°05'43.9"W 

Comentário Muitas aves pernaltas têm observado a nível da embocadura com o canal da lagoa de 
Niterói. De fato, é uma área onde os peixes são abundantes. Há também muitos 

pescadores. 

 

Fotografia da 
visita ao site 

(14/08/2018) 

e Mapa 

GPS 22°57'02.5"S 43°05'43.9"W 

Comentário Existem muitas aves pernaltas que se postam em poleiros naturais perto da água 
(estrutura de madeira, árvore morta, etc.) 



 

  
 

 
Consórcio Parque Orla Piratininga (POP) 

Novembro, 2018 

Levantamento da fauna V02 
Projeto Parque Orla Piratininga, Niterói/RJ 

31 

5.1.3 Design para desenvolver o Parque ecológico da Biodiversidade da lagoa: proteger 
e incentivar as espécies de aves selecionadas na base da classificação de proteção 

Considerando a população de aves as soluções para criar habitats ecológicos são ilhas de refúgios, a 
renaturalização das margens e desenvolvimento de áreas de gramíneas.   

Algumas partes das margens mostram a ausência de plantas e a inclinação que deveria ser suave faz 
uma transição abrupta entre o ambiente aquático e o banco. É importante recriar essa transição suave 
entre esses dois meios para: 

• Estabilizar a margem; 

• Permitir a instalação de plantas; 

• Permitir que a fauna aquática acesse o banco. 

� As margens serão organizadas de maneira a oferecer zonas húmidas e vegetadas com 
espécies correspondentes para alimentação das aves e para favorecer os ciclos de vida das 
populações existentes 

  

Figura 28: Tipologia das margens dos rios correspondentes a habitats ecológicos específicos 

A criação de ilhas com várias tipologias oferece uma multiplicidade de habitats que correspondem às 
especificidades das diferentes aves (reprodução, nidificação, alimentação), que precisamos recriar na 
Lagoa Piratininga. As ilhas da biodiversidade serão criadas graças ao material obtido da 
terraplanagem no local. Estas ilhas também se tornarão pontos de apoio de observação para visitantes 
e acompanhamento para cientistas (monitoramento). 

As ilhas de mata densa permitiram reconstituir  um habitat chave para muitas espécies de aves. Seu 
papel no ecossistema da lagoa é múltiplo. Criando sombra, regula a temperatura e limita o movimento 
da água. Além disso, é repleto de micro-habitat, de cima a baixo das árvores: as raízes entrelaçadas 
criam esconderijos, tocas, enquanto a coroa serve como um poleiro para as aves. Estes poleiros são muito 
populares para Tangara Peruviana e outras aves listadas na Lista Vermelha da IUCN, encontradas na 
área da lagoa. 

� A matéria orgânica (madeira, húmus) também serve como alimento e habitat para muitas 
espécies de aves que chegam a capturar insetos que vivem nesse tipo de ambiente 
(Hemitriccus orbitatus, Malacoptila striata, etc.) 

Camas de junco são áreas essenciais para a reprodução de muitas aves pernaltas (Phoenicopterus 
chilensis). Estes canaviais podem ter vários tipos de plantas: Typhas, Juncus, Scirpus.  

Este habitat é o primeiro cinturão litorâneo propriamente dito, formado por plantas aquáticas 
emergentes. Estas áreas têm águas rasas até 1,5 metros e circundam as ilhas. 

Zona de desova 

Planta aquática 
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Como uma interface entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre, os canaviais permitem que os 
insetos cujas larvas sejam aquáticas completem o seu ciclo anual de desenvolvimento. Eles são criadouros 
para algumas espécies de anfíbios e às vezes são habitat de alimentação e reprodução para a fauna 
de peixes. O conjunto de juncos é rico para constituir um habitat de reprodução, invernada ou 
alimentação privilegiado, mesmo exclusivo, para aves aquáticas. E permite a criação de prados 
molhados e pântanos húmidos 

Os prados molhados e pântanos húmidos são caracterizados por alagamentos temporários com uma 
potencial água salobra, dependendo da sua localização em redor da lagoa.  

Dependendo do grau de umidade, taxa de sal e a riqueza em nutrientes (nitrogênio, fósforo ...), as 
plantas, dominadas por gramíneas, serão diferentes. Eles se estabelecerão espontaneamente graças aos 
estoques de sementes já presentes nos sedimentos do lago reciclado para fazer essas ilhas. 

 
Figura 29: Corte transversal do ecossistema de zonas húmidas e pântanos criado nas margens 

Em Niterói, podemos observar que algumas sinalizações já foram instaladas para permitir a proteção 
das aves presentes. Alguns do painel de informações já foram colocados ao lado da lagoa de 
Piratininga. 

   
Figura 30: paneis indicadores de aves observados no estudo de terreno 

� Um caminho educativo com informação sobre a vida das aves selvagem será incluído no 
planejamento, baseado neste relatório para explicar o estilo de vida das aves e educar a 
população ao respeito da fauna. 
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5.2 Ictiofauna  
5.2.1 Importância econômica da ictiofauna em Niterói 

Hoje, a presença de peixes na lagoa de Piratininga é uma muito importante e sensível porque os peixes 
representam uma espécie importante para o desenvolvimento da pesca local. 

 

Figura 31: Grupos de pescadores nas digas (GPS : 22°56'22.5"S 43°04'16.1"W). 

Muitas pequenas instalações foram dirigidas pela população local para facilitar a pesca. Os diques e 
pontões permitem a prática de pesca e acesso aos barcos de pesca. 

� A criação de novos habitats ecológicos permitirá de aumentar a biodiversidade dos peixes 
para proteger e desenvolver a atividade de pesca para a população local. Também reforçará 
a população de aves devido a influência da cadeia trófica em Niterói. 

 

Figura 32: População local envolvida na pesca a nível da boca da lagoa com o canal da lagoa de Niterói. 

A situação é preocupante quando observamos que um dos lugares mais cobiçados para a pesca - boca 
da lagoa com o canal da lagoa de Niterói - apresenta uma água com traços visíveis da poluição 
proveniente da vala de drenagem de águas utilizada para habitats nas proximidades. 

� A criação de novos habitats ecológicos permitirá uma redução da poluição e assim um 
aumento da população de peixe nas zonas de pesca.  
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5.2.2 Poluição e mortalidade de peixes 

A poluição é um fator que afeta o desenvolvimento e a mortalidade de peixes na lagoa da Piratininga.  

Como resultado dos problemas relacionados com a circulação, a quantidade e a qualidade da água, a 
lagoa de Piratininga enfrenta uma forte eutrofização. A eutrofização cultural é um processo ligado às 
atividades humanas em bacias hidrográficas que levam a um aumento nos fluxos de nutrientes para 
bacias hidrográficas e super-fertilização. Isso é responsável pelo desenvolvimento indesejado da 
proliferação de algas, que é tóxico para a fauna circundante, pois consome todo o oxigênio disponível 
na água. Estas florações também resultam numa redução da transparência  e um bloqueio da radiação 
solar que reduz o tamanho, qualidade e viabilidade das ervas marinhas e outros habitats ecológicos. As 
consequências dessas florações já afetaram a lagoa de Piratininga várias, episódios severos de 
mortalidade de peixes afetaram toda a lagoa, com sérias consequências para a economia da 
população local. Um monitoramento correto da lagoa realizado após grandes eventos de poluição, 
permitirão a redução do risco de crises ecológicas.  

 

 

Figura 33: Fotografias mostrando as consequências da proliferação de algas na vida aquática em Piratininga (Fonte: EcoDebate, 
disponível em: https://www.ecodebate.com.br, acesso em 30 de outubro de 2018) 

A atividade humana causa profundas alteração nos ecossistemas existentes, afetando o meio aquático. 
Assim, dentre outros aspectos que são bruscamente modificados há mudanças nas características físicas, 
químicas e biológicas da água e, notadamente, na ictiofauna, modificando a estrutura das comunidades 
naturais dos sistemas e favorecendo a predominância de espécies generalistas nesses ambientes. 
Ambientes reduzidos como lagos urbanos são extremamente sensíveis a ações humanas principalmente 
no que diz respeito à fauna aquática incluindo os peixes. 
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5.2.3 Biodiversidade de peixe na lagoa de Piratininga 

A caracterização da ictiofauna na lagoa de Piratininga visa embasar propostas de manejo para a 
revitalização dos lagos citados.  

A biodiversidade de peixes presente em Niterói é muito grande. De fato, em Niterói e na lagoa de 
Itaipu podemos identificar mais de 160 espécies de peixes (CASSIANO MONTEIRO-NETO et al). De 
fato, as lagoas de Piratininga e de Itaipu são conectadas e comunicam hidrologicamente. Assim, fazemos 
a síntese de que as espécies encontradas em Itaipu também podem ser hipoteticamente encontradas em 
Piratininga, porque as duas lagoas são semelhantes. 

A biodiversidade deste ecossistema tem um grande potencial. Muitas espécies de peixes estão presentes 
formando um ecossistema intimamente relacionado com as condições particulares oferecidos pela lagoa: 
água salobra, proximidade do oceano e a chegada de água doce.  

Os peixes de rio possuem uma dieta mais diversificada que aqueles de lagos e reservatórios, podendo 
alterar rapidamente seu regime alimentar em função da maior disponibilidade de alimentos alternativos. 
Assim, herbívoros ou planctófagos especializados são bastante raros entre as espécies de rio, em virtude 
da acessibilidade descontínua às macrófitas e ao plâncton. Por outro lado, peixes essencialmente 
lacustres mostram considerável especialização em seus hábitos alimentares, sendo a estenofagia 
altamente desenvolvida. Por sua vez, a reprodução da maioria das espécies de peixes lacustres tropicais 
é mais ou menos contínua, com produção de jovens a intervalos pequenos. Por essas razões, os peixes 
desenvolvem-se rapidamente na lagoa de Piratininga.   

Fatores importantes que define a densidade das populações de peixes em lagos urbanos são a 
alimentação  e o tipo de habitats dos peixes.  Estes dois fatores podem aumentar a disponibilidade de 
alimento e facilitar o forrageio. 

5.2.4 Espécies importantes ecologicamente 

A implementação de espécies endêmicas listadas na IUCN será favorecida na nossa metodologia. Estas 
espécies são de fato essenciais para permitir a presença de peixes e assim promover serviços como 
pesca e atividades relacionadas ao ecoturismo.  

A comunidade de peixe mais envolvida na lagoa de Piratininga é composta principalmente por 
1)Myctoperca bonaci, 2)Diplectrum radiale, 3)Micropogonias furnieri, 4)Atherinella brasiliensis, 
5)Centropomus undecimalis, 6)Caranx latus, 7)Trachinotus carolinus, 8)Oligoplites saurus, 9)Anchoviella 
lapidentostole, 10)Genidens, 11)Pomatamus saltatrix e 12)Lutjanus analis. Esta espécies serão 
implantadas na lagoa graça ao design ecológico para favorecer a biodiversidade.  

Algumas populações como 3)Micropogonias furnieri, 4)Atherinella brasiliensis, 6)Caranx latus, 
7)Trachinotus carolinus, 8)Oligoplites saurus e 10)Genidens vivem no meio com areia e lama.   

Outros necessitam viver na proximidade do recife, dentro de um ambiente com rochas e plantas marinhas 
para se sentir protegidos. Além disso essa zona é muita rica de um ponto de vista alimentar, pois fornece 
crustáceos, moluscos, cefalópodes e peixes pequenos. Essas espécies são 1)Myctoperca bonaci, 
2)Diplectrum radiale, 7)Trachinotus carolinus e 12)Lutjanus analis. Algumas espécies não precisam de 
zonas de rochas, mas precisam de planta marinhas como 5)Centropomus undecimalis, 10)Genidens e 
12)Lutjanus analis.   

Na costa estuarina encontramos 2)Diplectrum radiale, 3)Micropogonias furnieri, 9)Anchoviella 
lapidentostole e 9)Pomatamus saltatrix. 5)Centropomus undecimalis e 10)Genidens também podem se 
desenvolver em mangue. 
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Figura 34: Mapa de ações para a restauração e criação de habitats ecológicos para a população de peixes. 
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5.2.5 Caracterização das espécies 

As espécies mais importantes são: 

5.2.5.1. Atherinella brasiliensis 

 

Figura 35: Atherinella brasiliensis (Fonte: www.fishbase.org) 

Também conhecida como Acará, Caratinga e Tilápia, é uma espécie ativa no Brasil que habita regiões 
de água doce e estuarinas (pH  6.5 - 7.0) com hábitos bentopelágicos, tamanho médio de 9 cm e máximo 
de 28 cm.  

O hábito alimentar deste peixe foi descrito como onívoro na maior parte dos trabalhos realizados em 
ambientes pequenos e fechados como lagos e reservatórios, detritívoro-iliófago e insetívoro, 
apresentando uma dieta menos diversificada em alguns ambientes.  

A utilização de recursos alimentares tanto da coluna d’agua (Copepoda) como do fundo (invertebrados 
bentônicos) na zona litorânea, demonstra como a tilápia explora o ambiente na busca do alimento. A 
elevada plasticidade trófica da espécie é observada em diversos reservatórios e lagos do Brasil.   

Em relação à variação sazonal dos itens alimentares, têm-se registros de que as macrófitas são utilizadas 
como recurso alimentar durante todo ano. No entanto, há maior utilização de itens como detrito, peixes, 
insetos, larvas de insetos e copépodes no período chuvoso, refletindo um caráter oportunista da espécie, 
utilizando recursos mais abundantes durante as diferentes estações do ano.  

Quanto às diferentes classes de tamanho, indivíduos menores apresentam uma dieta menos diversificada, 
composta principalmente por macrófitas. Já nos indivíduos de maior tamanho, o espectro alimentar se 
amplia e estes passam a incluir itens variados e de diversos tamanhos como peixes e detrito, sedimento 
e invertebrados além de alimento vegetal indicando um aprimoramento na habilidade de 
forrageamento, possibilitando uma melhor utilização dos recursos disponíveis no ambiente quando estes 
estão disponíveis. 

5.2.5.2. Hyposotomus puntatus 

 

Figura 36: Cascudo (Fonte: www.fishbase.org) 

Os cascudos de uma maneira geral apresentam hábitos bentônicos em Niterói, altamente associados ao 
substrato.   

Grande parte das espécies que habitam lagos e reservatórios no estado de São Paulo possuem hábitos 
detritívoros, herbívoros e iliófagos.  

No entanto a variedade de espécies pode ser muito grande, assim como a plasticidade na dieta e 
oportunismo da maioria das espécies que habitam ambientes fechados e rasos. Uma descrição mais 
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detalhada se faz necessária juntamente com o levantamento de qual/quais espécies podem estar 
habitando os lagos de interesse. Sendo intimamente ligado ao substrato, qualquer intervenção pode 
alterar a população desses peixes. 

5.2.5.3. Myctoperca bonaci e Diplectrum radiale 
Os peixes da família Serranidae, como Myctoperca bonaci e Diplectrum radiale, são predadores 
demersais que ocorrem em águas costeiras, tropicais e temperadas. Mycteroperca microlepis, conhecido 
pelo nome comum de badejo, é uma espécie de peixe ósseo do grupo das garoupas, de coloração 
inconspícua em manchas acastanhadas e acinzentadas, sem as características distintivas das garoupas. 
Esse tipo de peixe vai necessitar de viver a proximidade do recife dentro de um ambiente com rochas 
e plantas marine para se sentir protegidas. 

Diplectrum Radiale habita as partes costeiras do litoral brasileiro, prefere as águas com profundidades 
de até 60 metros, e alimenta-se principalmente de crustáceos. O seu tamanho pode ir no máximo de 23 
a 30 centímetros. Esse peixe prefere habitar as águas que tenham pedras ou areias no fundo.  

 
Figura 37: foto de Myctoperca bonaci (fonte: Inventario da biodiversidade do Município de são paulo-2018) 

 
Figura 38:: foto de Diplectrum Radiale (fonte: Inventario da biodiversidade do Município de são paulo-2018) 

5.2.5.4. Pomatomus saltatrix 
Pomatomus saltatrix chamada popularmente de enchova, anchova ou enchovinha, é um peixe teleósteo, 
percomorfo, que habita os mares quentes e temperados. Encontra-se em todo o litoral do brasil, mas é 
mais comum do Rio de Janeiro a Santa Catarina. Tem o corpo alongado de cor cinza-azulada, cabeça 
grande e mandíbula saliente. A espécie é uma grande predadora pelágica. Alimenta-se principalmente 
de pequenos peixes. E classificada como “vulnerável” pela a IUCN. 

 

Figura 39: foto de Pomatomus saltatrix (fonte: Inventario da biodiversidade do Município de são paulo-2018) 
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5.2.5.5. Lutjanus analis 
Lutjanus analis, também chamado Caranha popularmente, é um peixe que se encontra em fundo rochosos 
e de recifes, podendo também ser encontradas em regiões estuarinas, com teores reduzidos de sal. 
Ocorre em toda a costa brasileira. Têm o habito de se alimentar a noite, quando ficam mais ativas. 
Durante o dia costuma fica entocado. Os peixes jovens formam grandes cardumes, que, às vezes, se 
misturam a cardumes de outros peixes. Este peixe alimenta-se de peixe, moluscos, crustáceos e outros 
seres marinhos. Tornam-se mais piscívoras na fase adulta. Mas a poluição e a destruição do habitat 
apresentam uma grande ameaça para esse tipo de peixe. Por isso é classificado como “quase 
ameaçada” pela a IUCN.  

 

Figura 40: foto de Lutjanus analis (fonte: Inventario da biodiversidade do Município de são paulo-2018) 

TABELA RECAPITULATIVA DAS ESPECIES MAIS IMPORTANTES 

 
 

 

 



 

  
 

 
Consórcio Parque Orla Piratininga (POP) 

Novembro, 2018 

Levantamento da fauna V02 
Projeto Parque Orla Piratininga, Niterói/RJ 

40 

 
Tabela 3: Mesa de recapitulação da ictiofauna (fonte: fishbase.org e Inventario da biodiversidade do Município de são paulo-
2018) 

Os vários ecossistemas presentes na lagoa de Piratininga com respeito a população de peixe são as 
zonas de rochas subtidais, os mangues, as zonas enlameadas e com areia e as zonas de água salina 
permanente. 

A zona das rochas subtidal é uma zona que fica sempre abaixo de água e que fornece ao peixe uma 
grande diversificação de alimentos: crustáceos, moluscos, cefalópodes, algas e peixes pequenos. Essa 
zona também permite de proteger os peixes para que esses se desenvolvem no ambiente adequado.  

O manguezal é considerado um ecossistema costeiro de transição entre os ambientes terrestre e marinho. 
Característico de regiões tropicais e subtropicais, está sujeito ao regime das marés, dominado por 
espécies vegetais típicas, às quais se associam a outros componentes vegetais e animais. A fauna dos 
manguezais representa uma fonte de alimentos para as populações humanas. Os estoques de peixes, 
moluscos e crustáceos apresentam expressiva biomassa, constituindo excelentes fontes de proteína animal 
de alto valor nutricional. Os recursos pesqueiros são considerados como indispensáveis à subsistência das 
populações tradicionais da zona costeira. 

As zonas de areia e lama vão impedir a atividade humana tal como a pesca ou o turismo. Assim essas 
zonas vão proteger os peixes e impedir os danos ambientais. 

Quanto a zonas salinas permanente são importantes para os peixes que podem exclusivamente 
desenvolver-se e crescer numa água salgada.  

Com essas informações podemos definir em que tipo de zona as diferentes famílias de peixes vão evoluir. 
De fato, cada população de peixe precisa de um ambiente e de condições específicas para crescer. 
Assim vão desenvolver-se em zonas diferentes da lagoa de Piratininga que vão corresponder a 
diferentes habitats ecológicos.  
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12)Lutjanus analis estará presente em zonas de rochas que fornece proteção e a alimentação adequada 
para essa família. 4)Atherinella brasiliensis e 5)Centropomus undecimalis vão encontrar-se nos mangues. 
Nas zonas com areia e lama vamos ver 2)Diplectrum radiale, 3)Micropogonias furnieri, 6)Caranx latus, 
7)Trachinotus carolinus e 8)Oligoplites saurus. E nas águas salinas permanentes vão crescer as populações 
de 9)Anchoviella lapidentostole, 10)Genidens e 11)Pomatamus saltatrix.  

Assim, com estas informações e com o status de proteção das espécies podemos estabelecer uma lista 
não oficial das espécies as mais importantes. O cascudo e 4)Atherinella brasiliensis têm uma grande 
importância econômica, são peixes usado no comercio. Depois, 11)Pomatatus saltatrix é muito importante 
de um ponto de vista ecológica. Este tipo de peixe é classificado como “vulneral pela a IUCN. 
1)Myctoperca bonaci,  12)Lutjanus analis e 2)Diplectrum radiale também estão presentes na lista de IUCN, 
mas estão menos ameaçados. Entretanto, a classificação dos peixes é difícil a estabelecer porque a 
importância econômica e ecológica é diferente. De fato, os peixes importantes de um ponto de vista 
econômico são os peixes do comercio que são giros e com muitas cores. De uma ponte de vista ecológico, 
os peixes mais importantes são aqueles que estão ameaçados de extinção.  

5.2.6 Design para desenvolver o Parque ecológico da Biodiversidade da lagoa: proteger 
e incentivar a presença de espécies de peixes selecionadas na base da 
classificação de proteção 

Considerando a população de peixes, as soluções são: a criação de ilhas de refúgios, a renaturalização 
das margens e a criação de áreas de desova.  

A criação de ilhas com várias tipologias (ilha de cascalho, ilha espessa, bancos arenosos, caniço, etc.) 
oferece uma multiplicidade de habitats que correspondem às especificidades dos diferentes peixes 
(reprodução, nidificação, alimentação), que precisamos recriar na Lagoa Piratininga. As ilhas da 
biodiversidade serão criadas graças ao material obtido da terraplanagem no local. Estas ilhas também 
se tornarão pontos de apoio de observação para visitantes e acompanhamento para cientistas 
(monitoramento). 

Nas ilhas com areia, a formação de dunas mostra uma sucessão de habitats da praia ao topo da ilha. 
Estes habitats são em grande parte condicionados por fatores ecológicos, como vento, mobilidade de 
areia e pobreza de nutrientes. Estas ilhas de areia sem vegetação também são indispensáveis para 
muitas espécies de peixes (Oligoplites saurus). 

Algumas partes das margens mostram a ausência de plantas e a inclinação que deveria ser suave faz 
uma transição radical entre o ambiente aquático e o banco. É importante recriar essa transição suave 
entre esses dois meios para: 

• Estabilizar a margem; 

• Permitir a instalação de plantas; 

• Permitir que a fauna aquática acesse o banco. 

 
� Rochas posicionadas nas margens e barreiras semi-submersas permitem que os peixes se 

estabeleçam e ainda proporcionam um ambiente rico e natural para a paisagem. Bancos 
com declives suaves serão criados para permitir o surgimento de um conjunto de ambientes 
com zonas úmidas. 
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Figura 41: Tipologia das margens dos rios correspondentes aos habitats ecológicos específicos 

� A criação de uma área em águas seguras na lagoa de Piratininga, protegida por plantas 
hidrófilas e uma barreira de rochas para fornecer uma área adequada para a reprodução 
dos peixes. Estas zonas de desova serão colocadas de acordo com a salinidade da água, 
uma condição específica que determina a chegada de certas espécies do oceano para se 
reproduzir. 

 

Figura 42: Inoculação do corte possível nas margens da lagoa 
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5.3 Camarão e caranguejo 
5.3.1 Biodiversidade na lagoa de Piratininga 

Podemos notar que alguns tipos de aves e de peixes têm uma alimentação a base de camarão, 
caranguejo e de pequenos invertebrados aquáticos. Assim, o ciclo de vida dos camarões, caranguejo e 
outros crustáceos da lagoa de Piratininga influenciam o local de residência das aves e dos peixes.  

Os camarões adultos vão pôr os ovos na água salgada, no oceano. Ao crescer, as larvas de camarão 
vão migrar para as lagoas de Piratininga e de Itaipu, mas vão continuar a desenvolver-se em águas de 
salinidade alta. Depois, os camarões vão encontrar-se em água com mesma salinidades ou com baixa 
salinidade. Também podemos ver uma migração paralela indireta dos camarões da lagoa de Itaipu 
para a lagoa de Piratininga. Assim, a lagoa de Piratininga apresenta uma forte concentração de 
camarão, que represente uma parte da alimentação das aves e dos peixes. (Figura 41: desenvolvimento 
dos camarões em Niterói). (WAGNER L.S. FORTES, 2014) 

Neste relatório, o zoneamento da salinidade é baseado na análise dos corredores de circulação de 
água no que diz respeito à conexão com o mar através do Túnel do Tibau e as chegadas de água doce 
da Viração, Cafubá, Arrozal, Arrozal e Jacaré. Este zoneamento foi parcialmente confirmado pela 
análise da flora in situ, com observação de manguezais nos bancos expostos a correntes salinas. 
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Figura 43: desenvolvimento dos camarões em Niterói 
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Figura 44: desenvolvimento dos caranguejos em Niterói 
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Quanto aos caranguejos, os adultos vão pôr os ovos nas lagoas em zonas de salinidade alta. Depois, a 
população de caranguejo vai migrar para a água salgada do oceano. Assim, a lagoa de Piratininga e 
a lagoa de Itaipu têm uma forte concentração de caranguejos. (Figura 42: desenvolvimento dos 
caranguejos em Niterói) (WAGNER L.S. FORTES, 2014) 

Esses dois mapas mostram os sítios onde os camarões e os caranguejo se desenvolvem. Podemos notar a 
presença de várias populações de peixes e aves nestes mesmos sítios. Assim podemos confirmar a 
repartição das espécies de aves e peixes na lagoa de Piratininga graça a cadeia trófica.  

� As instalações não modificarão a migração natural das espécies de camarão e de 
caranguejo, e assim vão garantir a cadeia trófica específica ligadas à situação de 
embocadura.  

5.3.2 Caracterização das espécies 

 
Tabela 4: camarões presentes na lagoa de Piratininga 

(fonte: Patterns of fish and crustacean community structure in a coastal lagoon system, RJ, Brazil 

DOI: 10.1080/17451000.2013.797645) 
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Tabela 5: caranguejo presentes na lagoa de Piratininga 

(fonte: Patterns of fish and crustacean community structure in a coastal lagoon system, RJ, Brazil 

DOI: 10.1080/17451000.2013.797645) 

 

5.4 Lepidópteros  
5.4.1 Biodiversidade na lagoa de Piratininga 

A biodiversidade no ecossistema da lagoa de Piratininga tem um grande potencial. Muitas espécies de 
insetos e lepidópteros estão presentes na lagoa formando um ecossistema intimamente relacionado com 
as condições particulares oferecidos pela lagoa.  

Foram encontradas em torno de 220 (MONTEIRO et al.) espécies de lepidópteros na região de Niterói 
e de Rio de Janeiro. Dentro desta espécie, 57 espécies (MONTEIRO et al. ) de lepidópteros estão 
ameaçadas de extinção. 

Os lepidópteros são insetos holometabólicos, sofrem metamorfose completa com estágios de ovo, larva 
(lagarta), pupa (crisálida) e adultos (imago). Os adultos têm uma forma totalmente diferentes das formas 
imaturas.  

A ordem Lepidoptera compreende as borboletas e as mariposas. Esses dois grupos têm diferenças que 
permitem uma distinção entre as espécies. 

As borboletas são diurnas com antenas clavadas, asas de cores brilhantes e variadas e um corpo fino 
com poucas cerdas. Em posição de repouso as assas ficam levantadas e fechadas verticalmente ao corpo. 
As mariposas são noturnas com antenas filiformes ou plumosas. Tem um corpo gordo e coberto de cerdas. 
As asas têm cores escuras e ficam estendidas horizontalmente sobre o corpo em posição de repouso.  
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5.4.2 Espécies importante ecologicamente  

A implementação de espécies endêmicas listadas na IUCN como ameaçadas serão favorecidas na nossa 
metodologia. Estas espécies são de fato essenciais para permitir a presença de pássaros protegidos na 
lagoa, de peixes, e assim promover serviços como pesca e atividades relacionadas ao ecoturismo. 

Várias espécies estão presentes na região de São Paulo e do Rio de Janeiro, as espécies mais 
características são 1)Agrias claudia, 2)Battus polystictus, 3)Morpho menelaus, 4)Tithorea harmonia caissara, 
5)Battus polydamas, 6)Symmachia arion, 7)Alesa prema, 8)Heraclides astyalus, 9)Parides ascanius, 
10)Dynastor napoleon, 11)Euryades corethrus e 12)Heraclides androgeus laodocus. Algumas destas 
espécies de lepidópteros estão ameaçados de desaparecimento, por isso estão na lista vermelha de 
proteção das espécies.  
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Figura 45: Mapa de ações para a restauração e criação de habitats ecológicos para a população de lepidópteros 

Podemos notar que uma grande parte da população de lepidópteros encontra-se em zonas de água 
com salinidade muito baixa ou reduzidas porque não podem desenvolver-se em zonas salgadas. 
Entretanto, a espécie Parides ascanius encontra-se unicamente nos manguezais. Este tipo de lepidópteros 
prefere as zonas salgadas. 
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Neste relatório, o zoneamento da salinidade é baseado na análise dos corredores de circulação de 
água no que diz respeito à conexão com o mar através do Túnel do Tibau e as chegadas de água doce 
da Viração, Cafubá, Arrozal, Arrozal e Jacaré. Este zoneamento foi parcialmente confirmado pela 
análise da flora in situ, com observação de manguezais nos bancos expostos a correntes salinas. 

 

� Os lepidópteros são atraídos por plantas que vão ser favorizada nos nossos planejamentos 
porque são espécies ameaçadas, mas também são essenciais a cadeia trófica da lagoa de 
Piratininga.  

5.4.3 Caracterização das espécies 

5.4.3.1 Agrias claudia 

 

Figura 46: foto de Agrias claudia (fonte: netnature.wordpress.com) 

Agrias claudia pertence à família dos Ninfalídeos. Esta espécie é ameaçada de extinção. Conhecida 
como o “príncipe dos ninfalídeos” devido a sua beleza estão presentes em regiões do estado do Rio de 
Janeiro. Vive em matas primarias e secundaria e pode encontrar-se nas plantas Quiina glaziovii.  

5.4.3.2 Battus polystictus 

 

Figura 47: foto de Battus polystictus (fonte : netnature.wordpress.com) 

Battus polysticyus é uma lepidóptera da família papilionidae. As plantas hospedeiras da Battus polystictus 
são Aristolochia brasiliensis, Aristolochia fimbriata e Aristolochia triangularis. Ocorre no Uruguai, 
Paraguai, Argentina. No Brasil geralmente concentra-se em São Paulo e Rio de Janeiro. São borboletas 
de voo rápido. Sua coloração geral é preta refletindo um verde metálico muito perceptível devido a 
presença de uma série de manchas submarginais amarelas em ambas as asas. Os machos e as fêmeas 
têm a mesma cor diferenciando o primeiro por possuir um amarelo metálico notável no abdômen. Sempre 
estão ligados a suas plantas hospedeiras. Elas são muitas vezes confundidas com Battus polydamas que 
difere na medida em que este último não tem brilho metálico verde. As lagartas são impressionantes 
devido à grande quantidade de espinhos. Podem ser vistas em grupos sobre os lados inferiores das 
folhas. 
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5.4.3.3 Morpho menelaus 

 

Figura 48: foto de Morpho menelaus (fonte : netnature.wordpress.com) 

Esta lepidóptera faz parte da família Ninfalídeos. É conhecida no Rio de Janeiro como “praia-grande”. 
Costuma-se alimentar do suco de frutos maduros caídos no chão. As plantas hospedeiras dessa espécie 
são a Arco-de-pipa e aldrago. 

5.4.3.4 Tithorea harmonia caissara 

 

Figura 49: foto de Tithorea harmonia caissara (fonte : netnature.wordpress.com) 

Tithorea harmonia caissara é uma lepidóptera da família Ninfalídeo. É conhecida nos Estados de São Paulo 
e Rio de Janeiro. A espécie vive em lugares mais frios e altos. Voa em ambientes semiabertos em florestas 
preservadas, geralmente próximas a vales úmidos de pequenos rios de serra. Visita flores brancas e 
vermelhas de diversas espécies, especialmente da família Rubiaceae. Encontra-se nas plantas Prestonia 
coalita e P. acutifolia (Apocynaceae). A apocynaceae é uma planta toxica em particular para as aves.  

5.4.3.5 Battus polydamas 

 

Figura 50: foto de Battus polydamas (fonte : netnature.wordpress.com) 

Battus polydamus que pertence à família Papilionidae é encontrada em bordas de mata. As lagartas 
são cinzas, vermelhas ou marrons, devastando plantas de grande porte até a raiz, as larvas são 
tuberculadas, com longos filamentos no tórax. Casais são vistos em locais com plantas que produzem 
muito néctar. Os ovos são de cor amarela e as lagartas são gregárias. Exibem o osmetério bífido 
liberando odor fétido quando molestadas. Podem sofre parasitismo de hymenoptera. Ela imita as fêmeas 
de Pterourus scamander e de Heraclides astyalus. Encontra-se em plantas como Aristolochia em especial 
a A.galeata e A.fimbriata no Rio de Janeiro.  



 

  
 

 
Consórcio Parque Orla Piratininga (POP) 

Novembro, 2018 

Levantamento da fauna V02 
Projeto Parque Orla Piratininga, Niterói/RJ 

52 

5.4.3.6 Symmachia arion 

 

Figura 51: foto de symmachia arion (fonte : netnature.wordpress.com) 

Symmachia arion é uma lepidóptera que pertence à família dos Riodinidae. Symmachia arion é uma 
borboleta com asas anteriores, uma costela corcunda e um ápice angular. Seu topo é amarelo dourado 
ao vermelho acobreado, com uma linha submarginal de manchas marrons escuras, cada uma encimada 
por uma linha marrom que forma uma faixa marrom muito larga. 

5.4.3.7 Alesa prema 

 

Figura 52: foto de alesa prema (fonte : netnature.wordpress.com) 

Alesa prema é uma borboleta de tamanho médio com o topo preto marcado de vermelho e uma lapela 
bege marcada com veias e manchas marrons, com uma linha submarginal de ocelos negros circulados 
com a parte posterior clara. Esta lepidóptera pertence à família dos Riodinidae.  

5.4.3.8 Heraclides astyalus 

 

Figura 53: foto de Heraclides astyalus (fonte : netnature.wordpress.com) 

São lepidópteros que tem manchas de cor creme e são muito semelhantes a P.androgeus, mas neste último 
as manchas são reduzidas. Heraclides astyalus é muito difundido, com seis subespécies encontrados em 
diversas áreas entre o Texas, Argentina, Brasil, até no Paraguai. Vivem em muitos habitats diferentes, 
incluindo florestas tropicais, florestas estacionais deciduais, pomares, bordas de mata, zonas suburbanas. 
Só extremamente heliófilas. Os machos são mais comumente vistos lama, empoçamentos de praias, 
bordas de riachos e piscinas. Esta espécie tem um forte dimorfismo e dicromatismo sexual, sendo o macho 
menor amarelo e com listras pretas. As fêmeas são totalmente escuras com pequenos detalhes amarelos. 
Heraclides astyalus alimenta-se com flores. A planta hospedeira desta espécie são as plantas da família 
Rutaceae como o Citrus e Esenbeckia febrifuga.  
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5.4.3.9 Parides ascanius  

 

Figura 54: foto de parides ascanius (fonte : netnature.wordpress.com) 

Parides ascanius da família Papilionidae é uma borboleta endêmica ao Brasil. É encontrada em algumas 
restingas paludosas do estado de Rio de Janeiro. Tem asas negras e brancas com manchas rubra/rosa 
nas asas posteriores. Esta espécie faz parte da lista vermelha das espécies ameaçadas de extinção. A 
única planta hospedaria de Parides ascanius é a Aristolochia macroura (jarrinha). A borboleta tem a 
particularidade de ser envidada por predadores como as aves porque assimila um veneno e é assim 
tóxica.  

5.4.3.10 Dynastor napoleon 

 

Figura 55: foto de dynastor napoleon (fonte : netnature.wordpress.com) 

Dynastor napoleon é considerada um dos mais espetaculares lepidópteros do mundo por suas cores e 
tamanho. Voa geralmente nos meses de verão ao crepúsculo e ao amanhecer. Encontra-se no Sudeste 
Brasileiro e no Rio de Janeiro. Pertence à família Nymphalidae. Encontra-se em diversas Bromeliáceas. 
Estas espécies são ameaçadas de extinção.  

5.4.3.11 Euryades corethrus  

 

Figura 56: foto de euryades corethrus (fonte : netnature.wordpress.com) 

Euryades corethrus da família Papilionidae é uma espécie que ocorre no Uruguai, Paraguai, Argentina e 
Brasil.  As plantas hospedeira para essa lepidóptera são Aristolochia sessilifolia, Aristolochia fimbriata 
e  outros tipos de Aristolochia. Tem a face superior do primeiro par de asas é escura com detalhes em 
amarelo, bem como a face inferior desta asa. A asa posterior é cheia de detalhes em amarelos com 
poucos espaços em preto e com muitas manchas vermelhas ou rosadas. Esta espécie está ameaçada de 
extinção.  
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5.4.3.12 Heraclides androgeus laodocus 

   

Figura 57: foto de heraclides androgeus laodocus macho e fêmea (fonte : netnature.wordpress.com) 

Heraclides androgeus laodocus é uma borboleta da família Papilionidae. Encontra-se nas matas, 

clareiras, jardins e pomares onde existem laranjeiras e outras plantas cítricas (como o citrus). Essas 

plantas são o alimento principal da espécie. A espécie mostra um dimorfismo sexual. A fêmea é mais 

escura e dotada de reflexos em azul ou verde na asa posterior. O macho tem um tom amarelado com 

regiões marrons. Esta espécie está ameaçada de extinção.  
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TABELA RECAPITULATIVA DAS ESPECIES MAIS IMPORTANTES 
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Tabela 6: Mesa de recapitulação dos lepidópteros presente no Rio de Janeiro (fonte: netnature.wordpress.com) 

plantas 
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solar 
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5.4.4 Importância dos lepidópteros 

5.4.4.1 Importância ecológica 

Os lepidópteros possuem importância ecológica e econômica na região de Niterói. Como qualquer ser 
na natureza, fazem parte da cadeia ecológica seja como imaturo ou adulto.  

Os ovos podem ser parasitados por outros insetos, as lagartas servem de alimentos para insetos 
predadores e parasitas, aranhas e até vertebrados como pássaros, sapos, lagartos, roedores. Também 
podem ser parasitadas por bactérias, fungos e vírus. As pupas podem ser parasitadas por moscas e 
vespas. Estas começam a parasitar desde a forma de lagarta. Quando se espera sair da pupa um 
adulto, se surpreende com o aparecimento destes parasitas já adultos. Como adultos, os lepidópteros 
podem ser suporte alimentar de outros insetos, aranhas, pássaros, lagartos, sapos, morcegos e até gato 
doméstico. Realizam também a polinização quando sugam o néctar das flores e carregam pólen de 
uma flor para outra. Esses insetos parasitas e predadores, bem como as bactérias, fungos e vírus são 
altamente usados no controle biológico de pragas.  

As lagartas servem de alimento para populações de subsistência, que as comem assadas. Os casulos 
do bicho-da-seda asiático, com fio contínuo, dão a seda natural. A criação dessas mariposas chama-se 
sericicultura. A planta-alimento das lagartas é a amoreira. O bicho-da-seda brasileiro é a mariposa 
Rothschildia, o fio é descontinuo. Está sendo estudada para a produção de seda.  

5.4.4.2 Impacto negativos para os seres humanos 

As lagartas podem causar danos às culturas, por serem desfolhadoras, consumindo folhas e às vezes 
deixam as plantas peladas. Existem lagartas que comem outras partes dos vegetais: raiz, caule, flor e 
até o fruto, hábito que chamamos herbívora. Há as que consomem grãos armazenados, cera de colmeias 
e roupas. A maioria consome plantas de jardins, hortaliças, madeiras nobres, frutíferas, plantas 
cultivadas de modo geral.  
As escamas dos lepidópteros adultos podem provocar irritação nos olhos e até conjuntivite em função 
da sensibilidade dos indivíduos. No entanto, as escamas não causam cegueira. As escamas de certas 
mariposas saturnianas causam irritação na pele, as dermatites. Lagarta-de-fogo, taturana, bicho-
cabeludo, pertencentes a diversas famílias de lepidópteros noturnos: megalopigídeos, artídeos, 
saturnídeos, eucleídeos e limantrídeos são as mais comuns e suas cerdas estão ligadas a glândulas 
hipodérmicas que produzem substâncias urticantes. Essas cerdas se quebram com facilidade quando 
tocadas, liberando as substâncias que podem causar vermelhidão local passageira, ligeira queimadura, 
lesões mais extensas com formação de vesículas e sintomas como náuseas, gânglios infartados, febre e 
até hemorragias locais e generalizadas. 

5.4.5 Causas de desaparecimento 

A destruição dos hábitats é a principal causa de ameaça aos lepidópteros na lagoa de Piratininga. Da 
expansão populacional humana e do turismo que se desenvolve na lagoa derivam ainda fatores 
particularmente impactantes, como o aumento da luminosidade noturna, que promove a atração e 
subsequente morte de indivíduos. É possível relatar ainda o aumento de colisões com veículos automotores 
e aumento no número de incêndios florestais, o que em áreas fragmentadas pode ser catastrófico, e o 
cultivo de organismos geneticamente modificados. Várias espécies ameaçadas de extinção ocorrem em 
áreas bem protegidas, sejam particulares ou governamentais.  

5.5 Anfíbios 
5.5.1 Biodiversidade na lagoa de Piratininga 

A biodiversidade no ecossistema da lagoa de Piratininga tem um grande potencial. Muitas espécies de 
anfíbios estão presentes na lagoa formando um ecossistema intimamente relacionado com as condições 
particulares oferecidos pela lagoa: água salobra, proximidade do oceano, presença de mata ciliar. 

Esse grupo animal, de grande importância ecológica, vive principalmente na transição água-terra, 
alimenta-se preponderantemente de insetos e serve de alimento a uma imensa gama de animais. 
Princípios bioativos importantes para o desenvolvimento de medicamentos têm sido extraídos dos 
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anfíbios, que também se destacam como um grupo de organismos bioindicadoras da qualidade 
ambiental por serem animais muito sensíveis às alterações do ambiente. 

Não sem razão muitos anfíbios são considerados bioindicadoras. A pele permeável e o ciclo de vida em 
ambiente aquático e terrestre são características que os tornam suscetíveis a alterações no ambiente, 
tanto físicas (umidade e temperatura) como químicas (poluição). A sensibilidade de algumas espécies 
permite dizer que o ambiente não vai bem quando deveriam estar presentes e não estão. Pensando 
assim, o declínio de tantas espécies de anfíbios parece mais grave. Mesmo em áreas em que o ambiente 
está aparentemente preservado, o desaparecimento de espécies de anfíbios nos diz que existe um 
problema.  

Atualmente, os anuros são reconhecidos como um dos grupos de animais mais ameaçados de extinção 
em todo o mundo, e vêm sofrendo uma crise de grandes proporções desde a década de 1980. Cerca 
de 30% das espécies de anuros correm risco de desaparecer nos próximos anos. As causas de extinção 
dos anuros são várias. A modificação do ambiente pela a atividade humana (turismo, agricultura, 
urbanização) é uma das principais. Estas modificação vão alterar o habitat e as condições de 
desenvolvimentos destes animais como a salinidade da água. De fato, Anfíbios são intolerantes ao 
ambientes salinos e altas temperaturas. Anfíbios anuros possuem registros de ocorrência em quase todo 
habitat terrestre, com exceção dos polos, desertos, e ilhas oceânicas. Sua grande dependência de água 
doce e baixa capacidade osmorregulatória em água salgada impossibilita a sobrevivência destes 
indivíduos em ambientes salinos.  

5.5.2 Espécies importante ecologicamente 

A implementação de espécies endêmicas listadas na IUCN será favorecida na nossa metodologia. Estas 
espécies são de fato essenciais para permitir a presença de pássaros protegidos na lagoa, de peixes e 
assim promover serviços como pesca e atividades relacionadas ao ecoturismo. 

Na região de São Paulo e do Rio de Janeiro, as espécies mais características e ameaçadas de extinção 
são Adelophryne baturitensis, Adelophryne maranguapensis, Holoaden bradei, Physalaemus soaresi, 
Thoropa petropolitana, Paratelmatobius lutzii e Holoaden luederwaldti.  

Todas estas espécies são endêmicas a região do Rio de Janeiro e assim a Niterói.  
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Figura 58: Mapa de ações para a restauração e criação de habitats ecológicos para a população de anfíbios 

 



 

  
 

 
Consórcio Parque Orla Piratininga (POP) 

Novembro, 2018 

Levantamento da fauna V02 
Projeto Parque Orla Piratininga, Niterói/RJ 

60 

5.5.3 Caracterização das espécies 

5.5.3.1 Adelophryne baturitensis 

 

Figura 59: foto de Adelophryne baturitensis (fonte: arkive.org) 

Adelophryne baturitensis da família Eleutherodactylidae é uma espécie endêmica do brasil. Vive em 
folhas mortas secas ou húmidas, bromeliaceas e floresta preservadas. Este tipo de anuro é umas espécies 
diurnas, que meta o ovo em zonas húmidas ou molhadas no chão. A principal ameaça é a atividade 
humana e a destruição do habitat natural. Está classificada como “vulnerável” pela a IUCN. 

5.5.3.2 Adelophryne maranguapensis 

 

Figura 60: foto de Adelophryne maranguapensis (fonte: arkive.org) 

Adelophryne maranguapensis pertence à família Eleutherodactylidae e é classificada como “ameaçada” 
pela a IUCN. Espécie endêmica do brasil é diurna e vive em folhas motas caídas no chão das florestas 
primarias e secundaria. Coloca o ovo no chão. É ameaçada pela a deflorestação e a atividade humana.  

5.5.3.3 Holoaden bradei 

 

Figura 61: foto de Holoaden bradei (fonte: arkive.org) 

Holoaden bradei da família Craugastoridae está classificada como em “perigo crítico” pela a IUCN. Esta 
espécie é endêmica do brasil. Vivem no chão sobre palha e folhas e coloca os ovos neste ambiente. 
Esconde-se sob pedras e em bromélias terrestres em campos abertos. A principal ameaçado é o 
desenvolvimento do turismo. 
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5.5.3.4 Physalaemus soaresi 

 

Figura 62: foto de Physalaemus soaresi 

Physalaemus soaresi é uma espécie da família Leptodactylidae que está classificada como “ameaçado” 
pela a IUCN. É  uma espécie endêmica do brasil. Vive em floresta primarias e secundaria em meios 
terrestre e aquáticos. É ameaçada pela a atividade humana e a agricultura.  

5.5.3.5 Thoropa lutzi 

 

Figura 63: foto de Thoropa lutzi 

Da família Cycloramphidae, Thoropa lutzi é classificada como “ameaçada” pela a IUCN. Vive em 
paredes de rocha molhada ou húmida perto de riachos na floresta, ou na borda da floresta. A 
embreagem do ovo é depositada em fissuras de rocha, enquanto as larvas vivem em paredes de rocha 
molhada onde a água é drenada. Vive em meio aquáticos e terrestre. A principal ameaça é a atividade 
humana.  

5.5.3.6 Thoropa petropolitana 

 

Figura 64: foto de Thoropa petropolitana 

Thoropa petropolitana da família Cycloramphidae é uma espécie endêmica do Brasil. É classificada como 
“vulnerável” pela a IUCN. Vive em zona rochosa, paredes de rochas húmidas e em floresta. Coloca o 
ovo em fissura de rochas. Vive em meio aquático e terrestre.  
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5.5.3.7 Paratelmatobius lutzii  

 

Figura 65: foto de Paratelmatobius lutzii (fonte: donizeteblog.wordpress.com) 

Paratelmatobius lutzii da família Leptodactylidae é classificada como “vulnerável” pela a IUCN. É uma 
espécie endêmica do brasil. Vive na floresta montanha, abrigando-se sob rochas entre musgo. Seus 
hábitos de reprodução são desconhecidos, mas pode usar riachos ou lagoas temporárias. Pode ser 
afetado pela a atividade humana.  

5.5.3.8 Holoaden luederwaldti 

 

Figura 66: foto de Holoaden luederwaldti 

Holoaden luederwaldti pertence à família Craugastoridae e é classificada como “vulnerável” pela a IUCN. 
Vive em campos gramados de alta altitude com pedras em áreas abertas. A criação desta espécie é 
provavelmente por desenvolvimento direto. Vive em meio terrestre. É amaçada unicamente pelo o turismo. 
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TABELA RECAPITULATIVA DAS ESPECIES MAIS IMPORTANTES 
 

 

Tabela 7: Mesa de recapitulação dos anfíbios presente no Rio de Janeiro (fonte: netnature.wordpress.com) 
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5.5.4 Design para desenvolver o Parque ecológico da Biodiversidade da lagoa: 
proteger e incentivar a presença de espécies dos anfíbios selecionadas na 
base da classificação de proteção 

Os anfíbios encontram-se no norte da lagoa de Piratininga na água de baixe salinidade. Podemos 
notar que as zonas de habitat dos anfíbios e dos lepidópteros é substancialmente a mesma. Isso 
pode explicar-se pelo o fato que os anfíbios se alimentam de borboletas e de insetos.  

Assim podemos notar que os anfíbios estão presentes unicamente em água de salinidade baixa. 
O problema para estas espécies será de encontrar zonas com uma água pouco salgada e com 
pouco poluição.  

A solução será de criar pequenas lagoas de água doce. É o contexto natural ideal para muitos 
anfíbios. Alguns deles vivem o ano todo, outros passam alguns meses antes de partir. Alguns deles 
só vêm depositar seus ovos ou umedecê-los antes de depositar os girinos. Muitos invertebrados 
vivem apenas em corpos de água doce.  

� Essencial para a biodiversidade real, esses corpos de água serão criados com 
profundidade muito variável nas margens e ao redor das ilhas filtrantes para propiciar 
a função ecológica propícia e diferentes habitats 

 
Figura 67: seção transversal de banco incluindo biodiversidade de pequena lagoa de água fresca 
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Apêndices  
Apêndice 1: AVIFAUNA – NITERÓI/RJ 

AVIFAUNA - NITERÓI/RJ 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

STATUS DE 
PROTEÇÃO 

(RED LIST IUCN) 

Tinamidae Crypturellus tataupa inhambu-chintã Least concern 

Anatidae Dendrocygna viduata irerê Least concern 

Netta erythrophtalma Paturi-preta - 

Amazonetta brasiliensis pé-vermelho Least concern 

Anas bahamensis marreca-toicinho Least concern 

Podicipedidae Tachybaptus dominicus mergulhão-pequeno Least concern 

Podilymbus podiceps mergulhão-caçador Least concern 

Podicephorus major mergulhão-grande Least concern 

Procellaridae Puffinus bobo pequeno Least concern 

Phoenicopteridae Phoenicopterus chilensis flamingo-chileno Near threatened 

Spheniscidae Spheniscus magellanicus pinguim-de-magalhães Near threatened 

Fregatidae Fregata magnificens tesourão Least concern 

Sulidae Sula leucogaster jatobá-pardo Least concern 

Phalacrocoracida
e 

Phalacrocorax brasilianus  biguá Least concern 

Anhingidae Anhinga biguatinga Least concern 

Ardeidae Botaurus pinnatus socó-boi-baio Least concern 

Nycticorax savacu Least concern 

Nyctanassa violacea sabacu-de-coroa Least concern 

Butorides striata socozinho Least concern 

Bubulcus ibis garça-vaqueira Least concern 

Ardea cocoi garça-moura Least concern 

Ardea alba garça-branca-grande Least concern 

Syrigma sibilatrix maria-faceira Least concern 

Pilherodius pileatus garça-real Least concern 

Egretta thula garça-branca-pequena Least concern 

Egretta caerulea garça-azul Least concern 

Threskiornithidae Platalea ajaja colhereiro Least concern 

Phimosus infuscatus Tapicurú de cara pelada Least concern 

Cathartidae Cathartes aura urubu-de-cabeça-vermelha Least concern 

Cathartes burrovianus urubu-de-cabeça-amarela Least concern 

Coragyps atratus urubu-de-cabeça-preta Least concern 

Aramidae Aramus guarauna Carão Least concern 

Pandionidae Pandion haliaetus águia-pescadora Least concern 

Accipitridae Leptodon cayanensis gavião-de-cabeça-cinza Least concern 

Chondrohierax uncinatus gavião-caracoleiro Least concern 

Elanoides forficatus gavião-tesoura Least concern 
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Elanus leucurus gavião-peneira Least concern 

Harpagus diodon gavião-bombachinha Least concern 

Rostrhamus sociabilis gavião-caramujeiro Least concern 

Geranospiza caerulescens gavião-pernilongo Least concern 

Heterospizias meridionalis gavião-caboclo Least concern 

Amadonastur lacernulatus gavião-pombo-pequeno Vulnerable 

Rupornis magnirostris gavião-carijó Least concern 

Parabuteo unicinctus gavião-asa-de-telha Least concern 

Geranoaetus albicaudatus gavião-de-rabo-branco Least concern 

Buteo brachyurus gavião-de-cauda-curta Least concern 

Buteo swainsoni gavião-papa-gafanhoto Least concern 

Harpyhaliaetus coronatus Águia cinzenta Endangered 

Buteo albonotatus gavião-urubu Least concern 

Spizaetus tyrannus gavião-pega-macaco Least concern 

Spizaetus melanoleucus gavião-pato Least concern 

Rallidae Aramides cajaneus saracura-três-potes Least concern 

Rallus sanguinolentus Sarã Least concern 

Aramides saracura saracura-do-mato Least concern 

Porzana albicollis sanã-carijó Least concern 

Pardirallus nigricans saracura-sanã Least concern 

Gallinula galeata frango-d'água-comum Least concern 

Porphyrio martinicus frango-d'água-azul Least concern 

Charadriidae Vanellus chilensis quero-quero Least concern 

Charadrius collaris Batuíra-de-coleira Least concern 

Pluvialis dominica batuiruçu Least concern 

Charadrius semipalmatus batuíra-de-bando Least concern 

Haematopodidae Haematopus palliatus piru-piru Least concern 

Recurvirostridae Himantopus melanurus pernilongo-de-costas-brancas - 

Scolopacidae Numenius hudsonicus maçarico-de-bico-torto - 

Bartramia longicauda maçarico-do-campo Least concern 

Actitis macularius maçarico-pintado Least concern 

Gallinago gallinago narceja Least concern 

Tringa solitaria maçarico-solitário Least concern 

Tringa melanoleuca maçarico-grande-de-perna-
amarela 

Least concern 

Tringa flavipes maçarico-de-perna-amarela Least concern 

Calidris alba maçarico-branco Least concern 

Stercoraridade Stercorarius parasiticus gaivota-rapineira Least concern 

Jacanidae Jacana jacana jaçanã Least concern 

Tytonidae Tyto alba coruja-das-torres Least concern 

Laridae Chroicocephalus 
cirrocephalus 

gaivota-de-cabeça-cinza Least concern 

Larus dominicanus gaivotão Least concern 

Sternidae Sterna hirundo trinta-réis-boreal Least concern 

Sterna hirundinacea trinta-réis-de-bico-vermelho Least concern 
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Thalasseus sandvicensis garajau-comum Least concern 

Thalasseus acuflavidus trinta-réis-de-bando - 

Thalasseus maximus trinta-réis-real Least concern 

Rynchopidae Rynchops niger talha-mar Least concern 

Columbidae Columbina talpacoti rolinha-roxa Least concern 

Claravis pretiosa pararu-azul Least concern 

Columba livia pombo-doméstico Least concern 

Columbina minuta rolinha-de-asa-canela Least concern 

Patagioenas picazuro pomba-asa-branca Least concern 

Zenaida auriculata avoante Least concern 

Leptotila verreauxi juriti-pupu Least concern 

Geotrygon montana pariri Least concern 

Cuculidae Piaya cayana alma-de-gato Least concern 

Coccyzus melacoryphus papa-lagarta-acanelado Least concern 

Coccyzus americanus papa-lagarta-de-asa-vermelha Least concern 

Crotophaga major anu-coroca Least concern 

Crotophaga ani anu-preto Least concern 

Guira guira anu-branco Least concern 

Tapera naevia saci Least concern 

Strigidae Megascops choliba corujinha-do-mato Least concern 

Pulsatrix koeniswaldiana murucututu-de-barriga-amarela Least concern 

Strix huhula coruja-preta Least concern 

Glaucidium brasilianum caburé Least concern 

Athene cunicularia coruja-buraqueira Least concern 

Asio clamator coruja-orelhuda Least concern 

Nyctibiidae Nyctibius griseus mãe-da-lua Least concern 

Caprimulgidae Nyctidromus albicollis bacurau Least concern 

Hydropsalis brasiliana Bacurau tesoura Least concern 

Hydropsalis longirostris bacurau-da-telha  - 

Apodidae Streptoprocne zonaris taperuçu-de-coleira-branca Least concern 

Chaetura meridionalis andorinhão-do-temporal Least concern 

Trochilidae Glaucis hirsutus balança-rabo-de-bico-torto Least concern 

Phaethornis ruber rabo-branco-rubro Least concern 

Eupetomena macroura beija-flor-tesoura Least concern 

Melanotrochilus fuscus Beija flor preto e branco Least concern 

Florisuga fusca beija-flor-preto Least concern 

Chlorostilbon lucidus besourinho-de-bico-vermelho Least concern 

Thalurania glaucopis beija-flor-de-fronte-violeta Least concern 

Hylocharis cyanus beija-flor-roxo Least concern 

Amazilia fimbriata beija-flor-de-garganta-verde Least concern 

Calliphlox amethystina estrelinha-ametista Least concern 

Alcedinidae Megaceryle torquata martim-pescador-grande Least concern 

Chloroceryle americana martim-pescador-pequeno Least concern 

Bucconidae Malacoptila striata barbudo-rajado Near threatened 

Ramphastidae Ramphastos toco tucanuçu Least concern 
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Selenidera maculirostris Araçari-poca Least concern 

Picidae Picumnus cirratus pica-pau-anão-barrado Least concern 

Melanerpes candidus pica-pau-branco Least concern 

Melanerpes flavifrons Benedito de testa amarela Least concern 

Veniliornis maculifrons picapauzinho-de-testa-pintada Least concern 

Colaptes campestris pica-pau-do-campo Least concern 

Celeus flavescens pica-pau-de-cabeça-amarela Least concern 

Cariamidae Cariama cristata seriema Least concern 

Falconidae Caracara plancus carcará Least concern 

Milvago chimachima carrapateiro Least concern 

Herpetotheres cachinnans acauã Least concern 

Micrastur semitorquatus falcão-relógio Least concern 

Falco sparverius quiriquiri Least concern 

Falco rufigularis cauré Least concern 

Falco femoralis falcão-de-coleira Least concern 

Falco peregrinus falcão-peregrino Least concern 

Micrastur ruficollis Gavião Least concern 

Psittacidae Primolius maracana maracanã-verdadeira Near threatened 

Diopsittaca nobilis maracanã-pequena Least concern 

Psittacara leucophthalmus periquitão-maracanã Least concern 

Aratinga aurea periquito-estrela Least concern 

Pyrrhura frontalis tiriba-de-testa-vermelha Least concern 

Myiopsitta monachus caturrita Least concern 

Nandayus nenday periquito-de-cabeça-preta Least concern 

Brotogeris tirica periquito-rico Least concern 

Pionus maximiliani maitaca-verde Least concern 

Amazona amazonica curica Least concern 

Amazona aestiva papagaio-verdadeiro Least concern 

Thamnophilidae Myrmotherula axillaris choquinha-de-flanco-branco Least concern 

Myrmotherula unicolor choquinha-cinzenta Near threatened 

Herpsilochmus 
rufimarginatus 

chorozinho-de-asa-vermelha Least concern 

Thamnophilus palliatus choca-listrada Least concern 

Thamnophilus ambiguus choca-de-sooretama Least concern 

Pyriglena leucoptera papa-taoca-do-sul Least concern 

Conopophagidae Conopophaga melanops cuspidor-de-máscara-preta Least concern 

Xenopidae Xenops minutus bico-virado-miúdo Least concern 

Xenops rutilus bico-virado-carijó Least concern 

Furnariidae Furnarius figulus casaca-de-couro-da-lama Least concern 

Furnarius rufus joão-de-barro Least concern 

Certhiaxis cinnamomeus curutié Least concern 

Pipridae Manacus manacus rendeira Least concern 

Tityridae Pachyramphus 
polychopterus 

caneleiro-preto Least concern 

Pachyramphus validus caneleiro-de-chapéu-preto Least concern 
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Cotingidae Procnias nudicollis araponga Vulnerable 

Rhynchocyclidae Mionectes rufiventris abre-asa-de-cabeça-cinza Least concern 

Leptopogon 
amaurocephalus 

cabeçudo Least concern 

Tolmomyias flaviventris bico-chato-amarelo Least concern 

Todirostrum 
poliocephalum 

teque-teque Least concern 

Todirostrum cinereum ferreirinho-relógio Least concern 

Myiornis auricularis miudinho Least concern 

Hemitriccus orbitatus tiririzinho-do-mato Near threatened 

Hemitriccus nidipendulus tachuri-campainha Least concern 

Tyrannidae Hirundinea ferruginea gibão-de-couro Least concern 

Euscarthmus meloryphus barulhento Least concern 

Camptostoma obsoletum risadinha Least concern 

Elaenia flavogaster guaracava-de-barriga-amarela Least concern 

Capsiempis flaveola marianinha-amarela Least concern 

Phyllomyias fasciatus piolhinho Least concern 

Pseudocolopteryx sclateri tricolino Least concern 

Legatus leucophaius bem-te-vi-pirata Least concern 

Myiarchus ferox maria-cavaleira Least concern 

Pitangus sulphuratus bem-te-vi Least concern 

Machetornis rixosa suiriri-cavaleiro Least concern 

Myiodynastes maculatus bem-te-vi-rajado Least concern 

Megarynchus pitangua bem-te-vi-de-bico-chato Least concern 

Myiozetetes similis bentevizinho-de-penacho-
vermelho 

Least concern 

Tyrannus melancholicus suiriri Least concern 

Tyrannus savana tesourinha Least concern 

Empidonomus varius peitica Least concern 

Myiophobus fasciatus filipe Least concern 

Pyrocephalus rubinus príncipe Least concern 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada Least concern 

Arundinicola leucocephala freirinha Least concern 

Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu Least concern 

Lathrotriccus euleri enferrujado Least concern 

Contopus cinereus papa-moscas-cinzento - 

Knipolegus lophotes maria-preta-de-penacho - 

Satrapa icterophrys suiriri-pequeno Least concern 

Vireonidae Hylophilus thoracicus vite-vite - 

Vireo chivi juruviara - 

Corvidae Cyanocorax cristatellus gralha-do-campo - 

Hirundinidae Pygochelidon cyanoleuca andorinha-pequena-de-casa Least concern 

Stelgidopteryx ruficollis andorinha-serradora Least concern 

Tachyneta leucorrhoa Andorinha sobre branco Least concern 

Progne tapera andorinha-do-campo - 
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Progne chalybea andorinha-doméstica-grande Least concern 

Troglodytidae Troglodytes musculus corruíra  - 

Pheugopedius genibarbis garrinchão-pai-avô Least concern 

Cantorchilus longirostris garrinchão-de-bico-grande Least concern 

Danocobiidae Donacobius atricapillus Japacanim Least concern 

Turdidae Turdus flavipes sabiá-una Least concern 

Turdus leucomelas sabiá-barranco Least concern 

Turdus rufiventris sabiá-laranjeira Least concern 

Turdus amaurochalinus sabiá-poca Least concern 

Turdus albicollis sabiá-coleira Least concern 

Mimidae Mimus saturninus sabiá-do-campo Least concern 

Motacillidae Anthus lutescens caminheiro-zumbidor Least concern 

Passerellidae Zonotrichia capensis tico-tico Least concern 

Ammodramus humeralis tico-tico-do-campo Least concern 

Parulidae Setophaga pitiayumi mariquita Least concern 

Geothlypis aequinoctialis pia-cobra Least concern 

Basileuterus culicivorus pula-pula Least concern 

Icteridae Icterus jamacaii corrupião Least concern 

Agelasticus cyanopus carretão Least concern 

Gnorimopsar chopi Pássaro-preto Least concern 

Chrysomus ruficapillus garibaldi Least concern 

Molothrus bonariensis chupim Least concern 

Sturnella superciliaris polícia-inglesa-do-sul Least concern 

Thraupidae Pipraeidea melanonota saíra-viúva Least concern 

Schistochlamys ruficapillus bico-de-veludo Least concern 

Tangara seledon saíra-sete-cores Least concern 

Tangara sayaca sanhaçu-cinzento Least concern 

Tangara palmarum sanhaçu-do-coqueiro Least concern 

Tangara peruviana saíra-sapucaia Vulnerable 

Tangara cayana saíra-amarela Least concern 

Nemosia pileata saíra-de-chapéu-preto Least concern 

Conirostrum speciosum figuinha-de-rabo-castanho Least concern 

Conirostrum bicolor figuinha-do-mangue Near threatened 

Coryphospingus pileatus Galinho-da-serra Least concern 

Sicalis flaveola canário-da-terra Least concern 

Hemithraupis flavicollis saíra-galega Least concern 

Hemithraupis ruficapilla saíra-ferrugem Least concern 

Sporophila angolensis Curió Least concern 

Volatinia jacarina tiziu Least concern 

Trichothraupis melanops tiê-de-topete Least concern 

Lanius cristatus tiê-galo Least concern 

Tachyphonus coronatus tiê-preto Least concern 

Ramphocelus bresilius tiê-sangue Least concern 

Tersina viridis saí-andorinha Least concern 

Cyanerpes cyaneus saíra-beija-flor Least concern 
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Dacnis nigripes saí-de-pernas-pretas Near threatened 

Dacnis cayana saí-azul Least concern 

Coereba flaveola cambacica Least concern 

Tiaris fuliginosus cigarra-do-coqueiro Least concern 

Sporophila falcirostris cigarra-verdadeira Vulnerable 

Sporophila collaris coleiro-do-brejo Least concern 

Sporophila ardesiaca papa-capim-de-costas-cinzas Least concern 

Sporophila caerulescens coleirinho Least concern 

Emberizoides herbicola canário-do-campo Least concern 

Saltator maximus tempera-viola Least concern 

Saltator similis trinca-ferro Least concern 

Thlypopsis sordida saí-canário Least concern 

Cardinalidae Cyanoloxia brissonii azulão Least concern 

Fringillidae Euphonia chlorotica fim-fim Least concern 

Euphonia violacea gaturamo-verdadeiro Least concern 

Euphonia xanthogaster fim-fim-grande Least concern 

Estrildidae Estrilda astrild bico-de-lacre Least concern 

Passeridae Passer domesticus pardal Least concern 

Cracidae Penelope superciliaris jacupemba Least concern 

Tabela 8: Lista de aves – Niterói. Fonte: Lista Vermelha IUCN 
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Apêndice 2: ICTIOFAUNA – NITERÓI/RJ 

 ICTIOFAUNA - NITERÓI/RJ 

FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR 

STATUS DE 
PROTEÇÃO 

(RED LIST IUCN) 

ELOPIDAE Elops saurus Ubarana Least concern 

MURAENIDAE Gymnothrorax ocellatus Moreia-pintada Least concern 

MURAENESOCIDAE Cynoponticus savanna Corongo Least concern 

CLUPEIDAE Brevoortia aurea Savelha Least concern 

Brevoortia pectinata Lacha Least concern 

Harengula clupeola Sardinha-cascuda Least concern 

Opisthonema oglinum Sardinha-laje Least concern 

Platanichthys platana Sardinha Least concern 

Sardinella brasiliensis Sardinha-verdadeira - 

ENGRAULIDIDAE Anchoa sp. Manjuba - 

Anchoa januaria Manjubinha Least concern 

Anchoa tricolor Manjuba Least concern 

Anchoviella lapidentostole Manjuba Least concern 

Anchovia clupeoides Manjuba Least concern 

Cetengraulis edentulus Sardinha-boca-torta Least concern 

ERYTHRINIDAE Hoplias malabaricus Traíra - 

ARIIDAE Cathorops spixii Bagre-amarelo - 

Genidens genidens Bagre-urutú Least concern 

PIMELODIDAE Rhamdia quelen Bagre - 

CALLICHTHYIDAE Callichthys callichthys Camboatá - 

LORICARIIDAE Hypostomus punctatus Cascudo - 

GYMNOTIDAE Gymnotus carapo Carapó - 

SYNODONTIDAE Synodus foetens Peixe-lagarto Least concern 

BELONIDAE Strongylura timucu Peixe-agulha Least concern 

POECILIIDAE Poecilia vivipara Barrigudinho - 

Poecilia reticulata Lebiste - 

Phallopthychus januarius Guarú - 

ANABLEPIDAE Jenynsia multidentata Barrigudinho - 

ATHERINIDAE Xenomelaniris brasiliensis Peixe-rei Least concern 

SYNGNATHIDAE Oostethus lineatus Peixe-cachimbo - 

SYNBRANCHIDAE Synbranchus marmoratus Mussum - 

DACTYLOPTERIDAE Dactyopterus volitans Coió Least concern 

TRIGLIDAE Prionotus punctatus Cabrinha Least concern 

MUGILIDAE Mugil curema Parati Least concern 

Mugil liza Tainha Data Deficient 

CENTROPOMIDAE Centropomus parallelus Robalo Least concern 

Centropomus undecimalis Robalo Least concern 

CARANGIDAE Caranx latus Faqueco Least concern 

Caranx hippos Xaréu Least concern 

Oligoplites saurus Guaivira Least concern 
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Trachinotus carolinus Pampo Least concern 

Trachinotus falcatus Pampo Least concern 

SERRANIDAE Acanthistius brasilianus Senhor-de-engenho Data Deficient 

Diplectrum formosum Michole-de-areia Least concern 

Myctoperca bonaci Badejo Near Threatened  

LUTJANIDAE Lutjanus analis Vermelho-caranho Near Threatened  

Lutjanus jocu Jocu Data Deficient 

GERREIDAE Diapterus olisosthomus Carapeba Least concern 

Diapterus rhombeus Carapeba Least concern 

Gerres aprion Carapicu Least concern 

Gerres gula Carapicu Least concern 

Gerres lefroyi Carapicu Least concern 

Gerres melanopterus Carapicu Least concern 

SPARIDAE Archosargus rhomboidalis Canhanha Least concern 

Archosargus probatocephualus Galo-de-Penacho Least concern 

Diplodus argenteus Marimbá Least concern 

SCIANIDAE Micropogonias furnieri Corvina Least concern 

Cynoscion leiarchus Pescada-branca Least concern 

EPHIPIDIDAE Chaetodipterus faber Enxada Least concern 

POMATOMIDAE Pomatamus saltatrix Anchova Vulnerable 

CICHLIDAE Tilapia rendalli Tilapia Least concern 

Geophagus brasiliensis Acará - 

ELEOTRIDIDAE Dormitator maculatus Amoré Least concern 

Eleotris pisonis Moréia Least concern 

GOBIIDAE Bathygobius soporator Maria-da-toca Least concern 

Gobionellus boleosoma - Least concern 

Gobionellus oceanicus Língua-de-fogo Least concern 

Gobionellus schufeldti - Least concern 

Gobionellus stomatus - - 

Microgobius meeki Emboré-bocão Least concern 

BLENIIDAE Scartella cristata Maria-da-toca Least concern 

ACHIRIDAE Achirus lineatus Linguado Least concern 

Catathyridium garmani Linguado - 

Trinectes paulistanus  Sola Least concern 

Trinectes microphtalmus Linguado Least concern 

BOTHIDAE Citharichthys arenaceus Linguado Least concern 

Citharichthys cf. spilopterus Linguado Least concern 

CYNOGLOSSIDAE Symphurus plagusia Língua-de-mulata Least concern 

MONOCANTHIDAE Stephanolepis hispidus Porquinho Least concern 

Stephanolepis setiffer Peixe-porco Least concern 

TETRAODONTIDAE Sphoeroides greeleyi Baiacú-pinina Least concern 

Sphoeroides spengleri Baiacú Least concern 

Sphoeroides testudineus Baiacú Least concern 

RIVULIDAE Kryptolebias marmoratus Peixe-das-nuvens Least concern 

Tabela 9: Lista de peixes – Niterói. Fonte: Lista Vermelha IUCN 
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