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CARTA AO LEITOR
por Eurico Toledo - Secretário de Meio Ambiente de Niterói

Caros leitores,
A Revan traz os Anais do último 

seminário referente ao segundo en-
contro sobre Unidades de Conser-
vação organizada pela Secretaria de 
Meio Ambiente Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade de Niterói, moti-
vada pelo nosso território chegar a 
quase 56 % de áreas protegidas se 
considerar Parque Natural Munici-
pal (PARNIT), Reserva Extrativista 
Marinha de Itaipu (RESEX) e Par-
que Estadual Serra da Tiririca (PE-
SET), contou com trabalhos cien-
tíficos, relatos de experiências e 
trocas de informação sobre o tema 
Unidade de Conservação (UC) com 
participação da sociedade civil, 
academia, iniciativa privada e po-
der público.

Ficou claro neste seminário que 
para proteger os fragmentos flores-
tais remanescentes de nossa cidade 
requer implementar UC em áreas 
identificadas a fim de conter o efei-
to conhecido como espraiamento 
urbano.

Além da necessidade de recupe-
rar as áreas degradadas em UC ś, 
se mostra um enorme desafio re-
cuperar principalmente as áreas de 
borda, ou seja, limítrofe a UC e sua 
Zona de Amortecimento. 

Promover o uso sustentável dos 
ecossistemas em nosso Município é 
principal objetivo para gerir de for-
ma sustentável nossas florestas pro-
tegidas. Assim exige Planejamento 
motivado “através da demanda da 
sociedade para proteção de áreas 

de importância biológica e cultural 
ou de beleza cênica, ou mesmo para 
assegurar o uso sustentável dos re-
cursos naturais pelas populações 
tradicionais. É importante que a 
criação de uma UC leve em conta a 
realidade ambiental local, para que 
exerça influência direta no contexto 
econômico e socioambiental” 

Combater o espraiamento urba-
no através da criação e implantação 
de UC em nosso Município é pro-
mover proteção de nosso bioma e 
fundamental para deter e reverter a 
perda de biodiversidade previsto no 
Objetivo do Desenvolvimento Sus-
tentável número 15 entre outros.

Seguem nas próximas páginas 
os resumos científicos selecionados 
pelos técnicos da SMARHS.

Boa leitura!

Praia da Boa Viagem, PARNIT, Niterói
Fotografia: Acervo Prefeitura
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Unidades de Conservação para preservação da vida terrestre

Coruja Buraqueira (Athene cunicularia) em Área 
Protegida
Fotografia: M. Andrade

O Município de Niterói protege 
as áreas naturais também por meio 
de Unidades de Conservação (UC) 
estratégia extremamente eficaz 
para a manutenção dos recursos 
naturais em longo prazo.

Para cumprir este objetivo de 
forma efetiva e eficiente, foi institu-
ído o Sistema Nacional de Conser-
vação da Natureza (SNUC), com a 
promulgação da Lei nº 9.985, de 18 
de julho de 2000. A Lei Federal do 
SNUC representou grandes avan-
ços à criação e gestão das UC nas 
três esferas de governo (federal, 
estadual e municipal), pois ele pos-
sibilita uma visão de conjunto das 
áreas naturais a serem preservadas.

Em Niterói não foi diferente, 

através do Decreto nº 11.744/2014 
criou o Programa Niterói Mais Ver-
de (Parque Municipal de Niterói - 
PARNIT, e o Sistema Municipal de 
Áreas de Proteção Ambiental - SI-
MAPA) e dá outras providências.

Criado em 2014, quando o decre-
to estabeleceu a proteção de uma 
área de 4.400 hectares (35% do ter-
ritório da cidade mais o Parque Es-
tadual Serra da Tiririca - PESET e 
a Reserva Extrativista Marinha de 
Itaipu – RESEX totalizando quase 
56% de nosso território preserva-
do). Além disso, estabeleceu meca-
nismos que regulamentam a par-
ticipação da sociedade na gestão 
das UC ś, potencializando a rela-
ção entre o Estado, os cidadãos e o 

meio ambiente por via do sistema 
colegiado.

O SNUC faz valer nosso direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado para presentes e futu-
ras gerações, por meio da implan-
tação e consolidação de unidades 
de conservação contribuindo cada 
vez mais com o objetivo do desen-
volvimento sustentável número 15 
- Proteger, recuperar e promover o 
uso sustentável dos ecossistemas 
terrestres, gerir de forma sustentá-
vel as florestas, combater a deser-
tificação, deter e reverter a degra-
dação da terra e deter a perda de 
biodiversidade.



Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó iJa n e i R o-19

Pág. 6 o 2° eN c o N t r o S o b r e uN i d a d e S d e co N S e r V a ç ã o d e Ni t e r ó i

2° Encontro sobre Unidades de Conservação de Niterói

O Segundo Encontro Sobre Uni-
dades de Conservação de Niterói 
(2ºESUCN), ocorreu nos dias 12 e 13 
de novembro de 2018, no Auditório 
de Geociências da Universidade Fe-
deral Fluminense. 

Organizado pela Secretaria de 
Meio Ambiente, Recursos Hídri-
cos e Sustentabilidade (SMARHS), 
contou com o apoio de importantes 
instituições, como a Universidade 
Federal Fluminense e a Concessio-
nária Águas de Niterói. 

Participaram do encontro alu-
nos de graduação e pós-graduação, 
pesquisadores e demais interessa-
dos na temática, que envolveu de-
bates e discussões sobre o cenário 
atual e perspectivas relativas às 
unidades de conservação de Niterói 
e de outros municípios do Estado 
do Rio de Janeiro.

Durante os dois dias de evento, 
ocorreram palestras e mesas redon-
das, as quais contaram com a parti-
cipação de diferentes especialistas 
e pesquisadores nas diferentes te-
máticas abordadas. Foram discuti-

dos temas como a importância das 
Reservas Particulares do Patrimô-
nio Natural (RPPNs) na preserva-
ção da biodiversidade, estratégias 
de captação de recursos para efeti-
va implementação de Unidades de 
Conservação, ações de educação 
ambiental e manejo de fauna e flora 

Público participante do Encontro                  Foto: Amanda Jevaux

Exposição de resumos acadêmicos                                   Foto: Amanda Jevaux

realizados nestas unidades. 
Apresentações de trabalhos 

científicos e relatos de experiência 
possibilitaram um espaço impor-
tante na divulgação de pesquisas 
que vêm sendo realizadas nestas 
áreas protegidas. 
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A CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTOS E PRÁTICAS
SOBRE MEIO AMBIENTE NA FAVELA:

OS DESAFIOS DE UMA PRODUÇÃO INTERCOGNITIVA

São mais de 880 milhões de 
moradores de favelas em 

todo o globo, sendo que a tendência 
mundial é de que o crescimento po-
pulacional mais substancial se dará 
nestes contextos urbanos de países 
em desenvolvimento (UN-HABI-
TAT, 2016). Tal fato tem levantado 
questionamentos sobre a sustenta-
bilidade deste modelo de desenvol-
vimento urbano, principalmente 
em um cenário de incertezas peran-
te as mudanças climáticas. A am-
bientalização das pautas urbanas 
muitas vezes enquadra as favelas 
como responsáveis pela degrada-
ção, poluição visual, supressão da 

re S u m o

Por:

Jay Marinus Nalini van Amstel
jayamstel@gmail.com
Doutorando em Ciências Sociais em Agricultura, 
Desenvolvimento e Sociedade na Universidade 
Federal Rural do Rio de Janeiro.

vegetação, desastres e deslizamen-
tos de encosta, o que contribui para 
a demarcação destas “áreas de ris-
co” e desencadear intervenções. No 
entanto, existe uma heterogeneida-
de presente nas favelas: local onde 
sobrevivem elementos rurais, como 
plantações, criações de animais e 
remanescentes florestais; onde bro-
tam nascentes, cachoeiras e rios; é 
também o lugar onde, pela ausência 
da administração pública, muitos 
moradores são levados a buscar por 
seus próprios meios, a criar alterna-
tivas às questões mais cotidianas 
que envolvem a qualidade de vida 
e, mesmo, questões ambientais. A 

presente pesquisa se insere no de-
bate, instigado pelas Ciências So-
ciais dentro do campo da Conser-
vação da Natureza, sobre a inclusão 
das populações locais em ações de 
conservação ambiental, para além 
das ações de fiscalização e punição. 
Busca-se assim compreender como 
as questões ambientais são viven-
ciadas pelos moradores da comuni-
dade da Grota do Surucucu e Igre-
jinhas, Niterói-RJ, ambas vizinhas 
de uma unidade conservação mu-
nicipal (PARNIT). Tal análise é feita 
a partir das noções de “interface” e 
de “comunidades epistêmicas” de 
Long (2001), utilizando como por-
ta de entrada um projeto socioam-
biental (Projeto Ecomagente), no 
período de 2013 a 2017. Com o foco 
voltado para os atores sociais, a 
pesquisa revela os diferentes signi-
ficados e práticas sobre o meio am-
biente que implicam em relações de 
sociabilidade próprias de um modo 
de vida. O foco desta pesquisa está 
orientado para a analise de práticas 
que têm emergido como “tecnolo-
gias alternativas”, mais especifica-
mente em como a compostagem, a 
agricultura urbana e o saneamento 
ecológico são utilizados para forta-
lecer a resiliência, a segurança ali-
mentar e a qualidade de vida nestes 
assentamentos.

Palavras-chave: favela, meio 
ambiente, conhecimento, práticas, 
áreas de risco.

Pesquisa de mestrado financia-
da pela CAPES.

Animal proveniente de criação doméstica na Comunidade da Grota do Surucucu, Niterói-RJ.
       Fonte: http://ecomagentegrota.blogspot.com/
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COM OS USUÁRIOS DA PRAIA DE ITAIPU, NITERÓI, RJ, BRASIL, SOBRE 
A PROBLEMÁTICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NA FAIXA DE AREIA

A INFLUÊNCIA DE UMA ATIVIDADE DE CONSCIENTIZAÇÃO 

re S u m o

O Brasil é um país rico 
em biodiversidade e 

ecossistemas. O avanço da 
industrialização provocou a 
urbanização e consequentemente 
o processo migratório de pessoas 
para o litoral e o aumento da 
poluição decorrente de atividades 
antropogênicas. Um dos tipos de 
poluição evidenciado no litoral é a 
por resíduos sólidos que provocam 
impactos ao ecossistema, a saúde 
humana, ao turismo, entre outros. 
Os usuários das praias também 
contribuem para a presença de 
resíduos sólidos seja na faixa de 
areia ou no mar, uma vez que são mal 
informados sobre a consequência 
dos resíduos. É necessário incluir os 
usuários de praias em atividades de 
percepção ambiental para que esses 
possam sentir o ambiente, uma vez 
que todos sentem o ambiente de 
alguma forma. Assim, o objetivo 
principal deste trabalho foi analisar 
a influência de uma atividade de 
conscientização ambiental no 
comportamento dos usuários da 

Praia de Itaipu localizada na Região 
Oceânica de Niterói, visto que a 
praia é considerada uma Reserva 
Extrativista (RESEX) marinha e 
zona de amortecimento do Parque 
Estadual da Serra da Tiririca 
sendo parte de uma unidade de 
conservação. A metodologia deste 
estudo baseou-se na coleta dos 
resíduos sólidos na área de estudo 
após um dia sem atividade de 
conscientização e um dia com 
atividade de sensibilização. Os 
principais resíduos encontrados 
foram plástico, guimbas de cigarro, 
papel e madeira modificada. 
Estes resíduos estão associados 
a atividades do ser humano no 
ambiente. Outro fator notável 
é que os usuários não possuem 
a percepção de praia como 
ambiente e sim como um local 
de recreação. Apesar de serem 
encontrados resíduos sólidos nos 
dois dias, os resultados mostraram 
uma diferença significativa na 
proporção entre o peso de resíduos 
coletados e o número de pessoas 

observadas na área de estudo 
após um dia de sensibilização, 
e um dia sem esta atividade, 
mostrando o quanto é importante 
a realização de atividades de 
Educação Ambiental em processos 
de gestão de resíduos sólidos em 
ambientes marinhos e costeiros.

Palavras-chave: Ambientes ma-
rinhos e costeiros; Percepção Am-
biental; Resíduos Sólidos.

Limpeza de praia realizada em Itaipu por voluntários                                              Foto: Arquivo da SMARHS

Por:

Alain Alves Póvoa
Mestrando do Curso de Biologia Marinha e Ambientes 
Costeiros da Universidade Federal Fluminense.

Caroline Souza de Andrade Imsaurriaga
Licenciada em Ciências Biológicas pela Faculdade de 
Formação de Professores da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro

Verônica Rodrigues Borges
Discente do Curso de Graduação de Licenciatura 
em Ciências Biológicas da Faculdade de Formação 
de Professores da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro
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SIMULIFAUNA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL ATALAIA, MACAÉ, RJ:
TAXONOMIA, MIMETIZAÇÃO EM LABORATÓRIO E ESTUDOS DE BIOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO

O Parque Natural Munici-
pal Atalaia está localiza-

do nas proximidades do município 
de Macaé, Estado do Rio de Janei-
ro e possui 235 hectares de Mata 
Atlântica conservada. O Parque é 
centro de pesquisa, turismo, lazer 
e conservação de espécies, incluin-
do exemplares do filo artrópoda. Os 
artrópodes contém diferentes ca-
racterísticas morfológicas, abran-
gendo as espécies da Família Simu-
liidae que atualmente possui 2.351 
espécies descritas. Os Simulídeos 
apresentam grande importância 
econômica, médica e ecológica, 
pois são bioindicadores da qualida-
de da água, filtradores e são vetores 
de doenças como a Oncocercose. 
Esses insetos passam por estágios 
de desenvolvimento de ovo, larva, 
pupa e adulto. O desenvolvimen-
to desses organismos depende de 
fatores bióticos e abióticos, como 
temperatura, água corrente, baixa 
presença de predadores e quan-
tidade de alimento disponível na 
água. O objetivo do projeto é reali-
zar o levantamento de espécies de 
Simulídeos no Parque Natural Mu-
nicipal Atalaia e investigar a Bio-
logia do Desenvolvimento desses 
organismos, comparando com o 
desenvolvimento de Dipteros mais 
estudados como a Drosophila me-
lanogaster. Na coleta de ovos são 
utilizados fitilhos de polietileno, 
postos próximo ao fluxo da água. 
A coleta de imaturos é feita de for-
ma ativa a partir de folhiço e subs-
trato rochoso. Os adultos quando 
encontrados são capturados por 
armadilhas de malaise. Após a co-
leta, os espécimes são identificados 
a partir de literatura especializa-
da. A partir da identificação dos 
indivíduos coletados foram ob-

re S u m o

servadas sete espécies, sendo elas: 
Simulium anamariae, Simulium 
perflavum, Simulium subpallidum, 
Simulium subclavibrachium, Simu-
lium inaequale, Simulium pertinax 
e Simulium auripellitum. Com base 
em experimentos realizados com 
Dapi, foi possível observar algumas 
marcações nucleares do embrião 
dentro do ovo de Simulium sp. Ob-
servamos que o número de espé-
cies encontradas dentro do Parque 
Atalaia está dentro dos parâmetros 
esperados para uma região de Mata 
Atlântica. Atualmente há muitos 
estudos ecológicos envolvendo este 
grupo, porém no Parque Atalaia 
há uma carência de estudos com 
este grupo, assim como também 
há uma escassez de estudos sobre 
a biologia do desenvolvimento dos 
Simulídeos, principalmente a parte 
de embriogênese nos estados ini-
ciais do ovo.

Palavras-chave: Diptera, Cata-
logação, Ciclo de vida.

Por:

Willian Rodrigues da Costa Marinho 1

e-mail: will.bio2016@gmail.com

Lucas Santos da Cruz 1

Jackson de Souza Menezes 1

Natalia Martins Feitosa ¹
Rodrigo Nunes da Fonseca 1

Guimarães dos Santos 2

1 Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
2 Faculdade Cenecista Rio das Ostras – CNEC

Parque Ecológico Municipal Fazenda do Atalaia, que atualmente tem 235 hectares, pode ter novas 
áreas adicionadas.                       Foto: Divulgação Prefeitura de Macaé
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NO MUNICÍPIO DE NITERÓI
A MINERAÇÃO NAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

re S u m o

A mineração é uma impor-
tante atividade econômica 

e, embora potencialmente poluido-
ra, é fornecedora de insumos para 
construção civil, sendo considerada 
uma atividade de interesse social. É 
possível compatibilizar esta ativi-
dade com a preservação ambiental, 
desde que ocorra um fluxo adequa-
do de informações entre os órgãos 
fomentadores da mineração e da 
preservação ambiental. A Agência 
Nacional de Mineração – ANM tem 
regras claras quanto ao desenvol-
vimento da mineração no interior 
de unidades de conservação da na-
tureza – UCN, as quais foram bem 
propagadas em pareceres jurídicos 
com força normativa. Para aplicar 
as regras é preciso que a ANM co-
nheça, no mínimo, a delimitação 
geográfica e a tipologia das UCNs 
existentes. O município de Niterói 
possui atualmente 54 poligonais 
que definem áreas de processos 
minerários registradas na ANM – 

destas, 38 referem-se à substância 
areia. Quanto à fase do empreen-
dimento mineiro, cinco áreas pos-
suem título autorizativo de lavra e 
as demais estão autorizadas ape-
nas à pesquisa mineral do subsolo 
ou ainda se encontram em fase de 
requerimento. O presente estudo 
pesquisou a existência de poligonal 
minerária nas unidades de conser-
vação do município. A verificação 
se deu com o auxílio do programa 
Arcgis Arcmap10, onde foram inse-
ridas as shapes das UCNs obtidas 
na plataforma de geoinformação 
da Prefeitura de Niterói e das poli-
gonais de processos minerários da 
ANM obtidas no sistema SIGMINE, 
ambas disponibilizadas à socie-
dade nos sites destas instituições. 
Com esta análise concluiu-se que o 
banco de dados da ANM estava in-
completo, pois não havia nenhuma 
informação das UCNs existentes no 
município, à exceção do Parque Es-
tadual da Serra da Tiririca. Quanto 

Desenho realizado pelas crianças indicando o tamanho das plantas ao final do experimento                  
                                    Fonte: Neuza Rejane Wille Lima

Por:

Ana Cecília Barbosa dos Santos
ana.santos@anm.gov.br
Agência Nacional de Mineração/Superintendência do 
Rio de Janeiro/Divisão de Fiscalização da Atividade 
Minerária

Rodrigo Stutz Salgueiro
Agência Nacional de Mineração/Superintendência do 
Rio de Janeiro/Divisão de Fiscalização da Atividade 
Minerária

à interferência, constatou-se que 
cinco processos minerários inci-
dem nessas UCNs, sendo dois deles 
no PARNIT Setor Montanha da Vi-
ração, de proteção integral, onde a 
mineração é atividade vedada. Os 
resultados mostraram que a ANM 
deve obter mais informações sobre 
UCNs, especialmente as criadas 
na esfera municipal, para que seu 
banco de dados seja confiável e que 
ela possa bem cumprir o seu papel 
de gestora do patrimônio mineral, 
promovendo o desenvolvimento da 
atividade minerária de forma res-
ponsável e compatível com os an-
seios da sociedade no que tange à 
preservação ambiental.

Morro Alto Mourão, Parque Estadual Serra da Tiririca (PESET)
         Fonte: Atlas das Unidades de Conservação do Município de Niterói (PMN, 2018). Foto: Frederico Gordo Dantas
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UMA AÇÃO DO PROJETO CÃES E GATOS DA SERRA DA TIRIRICA
PROJETO ADOTE UM FELINO:

O Parque Estadual da Serra 
da Tiririca é uma Unida-

de de Conservação de perfil urba-
no, tendo comunidades humanas 
e animais domésticos em seus li-
mites físicos. Sabe-se que a inte-
ração entre animais domésticos e 
silvestres é problemática no que diz 
respeito á conservação da biodiver-
sidade. Neste viés, o Projeto Cães e 
Gatos da Serra da Tiririca possui o 
objetivo de esterilização (após exa-
me físico e laboratorial) dos cães e 
gatos residentes do Parque Esta-
dual da Serra da Tiririca (PESET), 
para assim, controlar a população 
de animais domésticos, e mitigar 
os efeitos impactantes na fauna sil-
vestre, como a predação, competi-
ção por alimento e transmissão de 
doenças, tendo como consequên-
cia a diminuição da fauna nativa. A 
castração se mostra benéfica tam-
bém, em nível individual, uma vez 
que reduz incidência de neoplasias 
em trato reprodutor, aumentando 
a longevidade dos animais. Apesar 
da quantificação dos felinos em es-
tudos anteriores, existe a presença 
de animais errantes, ou seja, que 
não detinham responsáveis, sen-
do estes mais vulneráveis a tais 
interações, doenças, maus tratos 
e a manutenção das ninhadas in-
desejadas. Além de muitos felinos 
ferais, e por conta disso, inviabili-
zando o pré e pós-operatório. Neste 
contexto, o projeto Adote um Feli-
no surgiu como uma ação comple-
mentar e ferramenta essencial para 
a redução dos animais errantes no 
Parque e manutenção da saúde co-
letiva. Os felinos eram resgatados e 
avaliados no Hospital Veterinário 
da UFF (HUVET), onde recebiam 
vermifugação, suplementação nu-
tricional e tratamento quando era 

o caso, para posterior esterilização. 
Ficavam alocados em uma sala na 
parte externa do referido hospital 
e a equipe se revezava para os cui-
dados básicos como alimentação e 
higiene. Após a retirada dos pontos, 
eram vacinados e encaminhados 
para feiras de adoção do Municí-
pio de Niterói. As adoções também 
aconteciam mediante divulgação 
digital e posterior visita ao HUVET. 
A adoção se contemplava após en-
trevista, e, uma vez preenchidas as 
condições necessárias, era assina-
do um termo de responsabilidade. 
No período de 2 anos de projeto 
(2015 a 2017), 39 gatos (50,6%) dos 
77 felinos castrados, foram captu-
rados e encaminhados ao HUVET 
para os procedimentos clínicos e 
cirúrgico, 30 gatos (38,9%) foram 
adotados, contribuindo para o bem 
estar individual  e coletivo na área 
do Parque, bem como à informação 
dos proprietários quanto a posse 
responsável e educação sanitária.

Adoção de dois felinos resgatados na Comunidade Jardim Fluminense, após cuidados e esterilização 
pelo Projeto Cães e Gatos da Serra da Tiririca.                 Foto: Gabriela Lins
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Ilha e Praia da Boa Viagem
Foto: Acervo Prefeitura

“Gostaria de elogiar a revista eletrônica do mês de fevereiro que está 
simplesmente fantástica!...
Uma verdadeira aula sobre Licenciamento Ambiental, sou graduando 
em Engenharia Ambiental e estou muito grato, PARABÉNS!...”

FERNANDO JORGE BAPTISTA GONÇALVES    
ALUNO DE ENGENHARIA AMBIENTAL PELA UNIVERSIDADE ANHANGUERA DE 

NITERÓI E VOLUNTÁRIO DO NUDEC QUEIMADAS

“Parabéns a Prefeitura e em particular a Secretaria do Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade pela iniciativa e 
atuação, frente às demandas da cidade !”

SERGIO RENATO BACELLAR    
RELAÇÕES PÚBLICAS, FACHA / FGV / INFNET - RIO DE JANEIRO-RJ.

ANPGA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PERÍCIA E GESTÃO AMBIENTAL
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A RESPONSABILIDADE AMBIENTAL E A GARANTIA BANCÁRIA AUTÔNOMA

IMPUTADAS ÀS ATIVIDADES QUE CAUSAM SIGNIFICATIVOS IMPACTOS AO 
MEIO AMBIENTE DENTRO OU PRÓXIMA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

O objetivo deste trabalho é 
estabelecer um raciocínio 

lógico, conciso e rigoroso abordan-
do alguns aspectos, transversais, 
que incidem desde o instituto da 
responsabilidade civil, passando 
pela responsabilidade ambiental 
até a possível contribuição da Ga-
rantia Bancária Autónoma (on first 
demand) como mecanismo de re-
ação contra os danos ambientais. 
Tal sistema manifesta-se através da 
imputação à responsabilidade ex 
ante ao operador-poluidor por via 
da criação de garantias financei-
ras obrigatórias1, cumpre-se não só 
uma determinação regulamentar, 
como também fomentar a criação 
de sub sistemas eficazes. Resta-nos 
utilizar estas ferramentas com vista 
o desenvolvimento de um quadro 
legal realista e efetivo que não ape-
la, apenas, para a frágil, consciên-
cia moral e ética dos operadores em 
relação a conservação da Natureza. 
Não pretendemos, aqui, de forma 
alguma, minimizar a imprescindí-
vel e fundamental importância da 
educação como pilar metodológico 

1 Cf. Estabelece o regime jurídico da 
responsabilidade por danos ambientais e 
transpõe para a ordem jurídica interna a 
Directiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Outubro, que 
aprovou, com base no princípio do poluidor-
pagador, o regime relativo à responsabilidade 
ambiental aplicável à prevenção e reparação 
dos danos ambientais, com a alteração que 
lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/
CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa à gestão de resíduos da indústria 
extrativa transposta para o ordenamento 
jurídico português através do DL 147/2008 
art. 22.º, Garantia financeira obrigatória, n.º 
1 - Os operadores que exerçam as atividades 
ocupacionais enumeradas no anexo III 
constituem obrigatoriamente uma ou mais 
garantias financeiras próprias e autónomas, 
alternativas ou complementares entre si, que 
lhes permitam assumir a responsabilidade 
ambiental inerente à atividade por si 
desenvolvida.

re S u m o

ANEXO II ao decreto n°44.417 de 30 de setembro de 2013

de implementação do desenvolvi-
mento sustentável dos povos. Con-
tudo, devemos reconhecer a exis-
tência da desigualdade na balança 
da Justiça, do peso de cada medida. 
Neste sentido o artigo 36 da Lei do 
SNUC estabelece a responsabili-
dade ex ante de empreendimentos 
que causam significativos impactos 
ambientais, o que poderia se con-
cretizar por via de condicionante do 
licenciamento ambiental a garan-
tia bancária autônoma (on first de-
mand) imputada às atividades po-
luidoras no interior da RESEX, visto 
que a queda de braço travada entre 
os preceitos ético-social ambiental 
e a economia liberal culminam, de 
forma recorrente, nos prejuízos de 
bens naturais, bióticos ou abióti-
cos, protegidos. Para equilibrar um 
pouco mais esta balança discute-
-se, como mecanismo de reação, a 
responsabilidade por antecipação 
concretizada através da obrigação 
de constituição de garantias finan-
ceiras à primeira demanda (on first 
demand) imputada aos operadores 

das atividades anormalmente pe-
rigosas em que sua atividade, par-
te ou toda da cadeia produtiva, seja 
dentro ou próxima a uma Unidade 
de Conservação Municipal, Esta-
dual e Federal e por conseguinte 
estimular e beneficiar a proteção 
ambiental através da prevenção, 
reparação e valorização econômica 
dos componentes ambientais com 
vista internalizar as externalidades 
negativas ambientais assim como 
cumprir o princípio da responsabi-
lização junto aos danos puramen-
te patrimoniais sofrido p. ex. pelos 
pescadores artesanais, ribeirinhos, 
comerciantes e toda a cadeia atin-
gida pelo dano causado.

Palavras-chave: Responsabi-
lidade ambiental, garantia ban-
cária autônoma, unidades de 
conservação.
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NITERÓI/RJ

ANÁLISE DA RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA NA APA DA ÁGUA 
ESCONDIDA UTILIZANDO SISTEMA AGROFLORESTAL

A Área de Preservação Am-
biental da Água Escondi-

da, criada conforme o estabelecido 
na Lei Municipal Nº 2.621/2008, 
está localizada entre as Regiões 
Norte e Praias da Baía do municí-
pio de Niterói (22°53’27” S e 43°6’33” 
W). A Unidade de Conservação 
abrange os Morros da Boa Vista e do 
Abílio, que ao longo do tempo vêm 
sofrendo com a ocupação humana 
e queimadas. Visando proteger as 
encostas de processos erosivos e 
reverter a degradação decorrente 
dos últimos anos, foram realiza-
das na APA ações constantes de re-
florestamento pela Companhia de 
Limpeza de Niterói – CLIN e pela 
Secretaria de Meio Ambiente, Re-
cursos Hídricos e Sustentabilidade 
- SMARHS. O objetivo do projeto foi 
avaliar aspectos físicos e químicos 
da recuperação ambiental de uma 
parcela da APA utilizando sistema 
agroflorestal. Esse sistema foi uti-
lizado como alternativa para a res-
tauração ecológica, pois acelera os 
processos regenerativos concilian-
do conservação com produção de 
alimentos. Em uma área de 265 m² 
foram plantados 69 indivíduos ar-
bóreos incluindo nativas e exóticas, 
e obedecendo ao espaçamento de 
2x2 metros. Entre as árvores foram 
plantadas culturas como feijão-de-
-porco (Canavalia ensiformis), ba-
tata-doce (Ipomoea batata), man-
dioca (Manihot esculenta), abacaxi 
(Ananas comosus) feijão-guandu 
(Cajanus cajan), crotalária (Crota-
laria juncea), bananeiras (Musa sp.) 
e algumas variedades de abóbora 
(Cucurbita spp.). Como primeiros 
resultados foram observados bom 
crescimento da maioria das espé-
cies, presença de mesofauna e me-

re S u m o

lhorias visíveis nas características 
físicas do solo. Ao longo da evolu-
ção do crescimento das plantas se 
verificou que o espaçamento entre 
as culturas deverá ser ajustado para 
dimensões menores, o que favore-
cerá os efeitos positivos sobre do 
solo, embora o sistema implantado 
não tenha comprometido os resul-
tados observados. Diante do expos-
to, pode-se concluir que as respos-
tas do solo ao manejo já se fazem 
presentes, entretanto, são necessá-
rias análises laboratoriais para que 
resultados específicos possam ser 
detectados.
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Aqueduto localizado na APA da Água Escondida.
           Fonte: Atlas das Unidades de Conservação de Niterói (PMN, 2018). Foto: Gilson Feitas

Palavras-chave: regene-
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ANÁLISE DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
SOB A ÓTICA DO ICMS ECOLÓGICO PARA O MUNICÍPIO DE NITERÓI, RJ

re S u m o

A Constituição da República 
(BRASIL, 1988), determina 

o modelo de tributação, e reparti-
ção das receitas tributárias dentre 
os Estados e Municípios. Nos Esta-
dos, 25% da arrecadação do ICMS 
são repassados aos Municípios de 
acordo com o cálculo do Índice de 
Participação Municipal (IPM). Em 
2007, no Estado do Rio de Janeiro 
foi criado o ICMS Ecológico, que 
incluiu o critério de conservação 
ambiental para o cálculo do IPM. 
O ICMS Ecológico considera para 
o seu cálculo a gestão das unida-
des de conservação (UCs), que cor-
respondem a 45% do total; além de 
outros critérios. No município de 
Niterói, existem nove UCs, sendo 
destas sete sob a gestão municipal 
e duas com a gestão estadual. Este 
trabalho tem como objetivo ana-
lisar o desempenho do Município 
de Niterói e a contribuição das UCs 
inseridas no território municipal, 
de acordo com os índices e crité-
rios ambientais do ICMS Ecológico. 
Foram utilizadas as bases de dados 
das UCs de Niterói para o cálcu-
lo dos Índices Relativos de Área de 
Preservação (IrAP) e de Áreas Muni-
cipais (IrAPM), em 2017 e Ano Fiscal 
2018 (AF 2018). O valor de repasse 
ao Município de Niterói, referente 
às UCs, foi obtido de acordo com 
o seu Índice Final de Conservação 
Ambiental (IFCA), a partir do le-
vantamento das informações sobre 
o tamanho e fatores de gestão das 
UCs. Com esses dados, foi possível 
determinar: Parcela de área verde 
do município; Parcela de área verde 
por habitante; Total de Arrecadação 
por UCs; Participação das UCs no 
total arrecadado e valor pago por 
hectare das UCs. Foram realizadas 
análises em oito UCs com a base 

de dados do ICMS Ecológico. O to-
tal de área verde das UCs de Niterói 
foi de 9678,37 hectares do território 
do município. Niterói possui cerca 
de 200 m² de área verde por pessoa, 
sendo este valor superior aos indi-
cados pela ONU (12 a 86 m²). Para 
o AF 2018, o valor de repasse para o 
município de Niterói foi de mais de 
R$ 6 milhões, sendo destes R$ 3,6 
milhões referentes às UCs. Pude-
ram ser identificadas três UCs com 
88,7% do total de arrecadação, sen-
do a principal a APA das Lagunas e 
Florestas (38,8%). Ao relacionar os 
valores de arrecadação pela exten-
são das UCs, foram encontrados os 
valores de R$131,00 (cento e trinta 
e um reais) a R$1.052,00(um mil e 
cinquenta e dois reais) por hectare, 
superiores a outros projetos de PSA 
do Estado.

Palavras-chave: ICMS Ecológi-
co, Unidades de Conservação, Ni-
terói, Fundação CEPERJ

Alunos interagindo com modelos táteis de organismos marinhos microscópicos
Foto: Helensandra Mattos                                                                                                                      
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Morro da Viração de Niterói                       Fonte: http://axelgrael.blogspot.
com/
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REMOÇÃO DOS MICOS-LEÕES-DE-CARA-DOURADA (LEONTOPITHECUS CHRYSOMELAS) INVASORES

NA ÁREA DE DISTRIBUIÇÃO DO MICO-LEÃO-DOURADO (LEONTOPITHECUS ROSALIA)

re S u m o

Em meados dos anos 90, um 
morador que mantinha mi-

cos-leões-de-cara-dourada (Leon-
topithecus chrysomelas, MLCD) em 
sua casa, em Niterói, soltou dois ca-
sais nas florestas do Parque Estadu-
al da Serra da Tiririca (PESET), área 
de distribuição original do mico-
-leão-dourado (L. rosalia, MLD). A 
população cresceu e ocupou a área; 
um levantamento feito em 2009 en-
controu mais de 100 indivíduos. As 
duas espécies podem competir por-
que usam os mesmos recursos ali-
mentares e locais de dormida, mas, 
o que é mais grave, podem reprodu-
zir e dar origem a uma população de 
híbridos. As instituições e pessoas 
envolvidas na conservação dos mi-
cos-leões decidiram  que a remoção 
do MLCD invasor era urgente para 
a conservação do MLD. Em 2011, 
o Instituto Pri-matas iniciou um 
projeto de captura e remoção de L. 
chrysomelas em Niterói. As florestas 
do PESET são margeadas por casas 
e condomínios, onde os moradores 
geralmente alimentam os animais, 
e um programa de educação am-

biental foi desenvolvido para escla-
recer as pessoas sobre o problema e 
explicar o projeto. Inicialmente os 
grupos foram capturados e trans-
locados para a Bahia, para uma flo-
resta sem MLCD, dentro da área de 
distribuição original da espécie. Os 
micos translocados passaram por 
uma quarentena no Centro de Pri-
matologia do Rio de Janeiro (CPRJ) 
onde foram examinados; o material 
coletado foi enviado para labora-
tórios parceiros em São Paulo e no 
Rio de Janeiro onde foram investi-
gadas infecções por diversos para-
sitas. Os animais saudáveis foram 
transportados até o local de soltu-
ra e monitorados entre três meses 
a um ano após a soltura. Ao todo 
foram translocados 49 grupos (290 
indivíduos) para a Bahia e quando 
a floresta estava próxima de sua ca-
pacidade suporte, a soltura de mais 
animais foi interrompida para não 
prejudicar a expansão da popula-
ção. Desde 2014 os grupos captu-
rados em Niterói são mantidos em 
cativeiro. Até o momento, no total, 
incluindo os animais translocados, 
foram capturados mais de 900 indi-

Mapa com a distribuição original dos mico-leão-dourado e do 
mico-leão-de-cara-dourada                                    Desenho: Stephen Nash

Mico-leão-de-cara-dourada (espécie invasora 
em Niterói)
   Foto: Danilo Gomes de Freitas Silva

víduos. Estimamos que 
ainda falta capturar 
cerca de 40 MLCD, mas 
as florestas da região 
precisam ser monitora-
das até termos certeza 
que todos os animais 
foram removidos, ou os 
grupos remanescentes 
ocuparão novamente a 
floresta e todo o esforço 
e os recursos investidos 
na remoção do mico-
-leão invasor terá sido 
em vão.

P a l a v r a s - c h a v e : 
Espécie invasora; 

Translocação; Conservação.
Órgãos financiadores: Fundação 
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E A CONTRIBUIÇÃO DO TURISMO PARA A CONSCIENTIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO
AS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL DE VALENÇA (RJ) 

re S u m o

O Sistema Nacional de Unidades 
de Conservação da Natureza 
(SNUC) é constituído pelo conjunto 
das unidades de conservação 
federal, estaduais e municipais, 
divididos em dois grupos com 
características específicas, dentre 
elas as Unidades de Conservação 
(UCs) de Proteção Integral, com 
relevante papel na preservação 
de ecossistemas naturais, 
realização de pesquisas científicas 
e desenvolvimento de atividades 
de educação, interpretação 
ambiental, e turismo voltado à 
natureza. Contudo, a associação 
do número de visitantes das UCs 
com as potencialidades locais 
resultantes do ecoturismo poderia 
ser explorada no município. Assim, 
por meio de uma pesquisa do tipo 
qualitativa, de cunho exploratório, 
o presente trabalho propõe 
caracterizar as UCs de Proteção 
Integral de Valença (RJ) e verificar 
o número de registros de visitantes 
nos últimos anos e analisar a 
contribuição do turismo para a 
preservação das mesmas. Logo, 
foram levantadas as UCs existentes 
no município, e verificado se 
havia registro de visitantes dessas 
unidades no período de 2015-2017. 
Nesse sentido, Valença, cidade 
turística do Vale do Café, localizada 

na Sub-Bacia Médio Paraíba do Sul 
(MPS), possui um conjunto de UC 
de Proteção Integral, importantes 
na preservação do hotspot Mata 
Atlântica e na produção de água 
na Sub-Bacia, fundamentais 
para o abastecimento do Sistema 
Guandu, que abastece grande 
parte da região metropolitana do 
Rio de Janeiro. Dentre estas UCs 
está o Parque Natural Municipal 
Açude da Concórdia, criado em 
2001, e o Parque Estadual da Serra 
da Concórdia, criado em 2002. 
Em 2016, o Instituto Estadual do 
Ambiente e a Secretaria Estadual 
do Ambiente realizaram consultas 
públicas propondo a criação de 

Unidade de Conservação de Valença na categoria de Parque (Parque Natural Municipal Açude da 
Concórdia – PANAMAC, 11/04/2015).                                                                             Fonte: Vagner Cunha

Unidade de Conservação de Valença na categoria de MONA (Mirante  da MONA  Estadual Serra da 
Beleza em Conservatória distrito de Valença-RJ, 07/11/2018)                                Foto: Vagner Cunha
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Prefeitura Municipal de Valença/Secretaria de Meio 
Ambiente

Vitor João Ramos Alves
Departamento de Pós-graduação em Geografia, 
Universidade de Brasília/UnB – DF 

mais duas UCs de Proteção Integral 
no município. O município está 
inserido também nos limites do 
Refúgio de Vida Silvestre Estadual 
do Médio Paraíba (criado em 2016). 
Diante deste quadro de expansão 
de UCs, Valença apresenta 
potencialidade de aproveitamento 
de turismo ecológico de forma 
mais efetiva, e não apenas como 
mais uma atividade mercantil, mas 
realizado de forma responsável 
e duradoura, de forma a atrair 
investimentos públicos e privados, 
geração de emprego e renda, 
recuperação da autoestima e 
cultura local, e instrumento de 
conscientização/preservação do 
patrimônio natural do município.

Palavras-chave: Unidade de 
Conservação; Turismo; Mata 
Atlântica.
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ATIVIDADES DE TRILHAS INTERPRETATIVAS
E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS DO USO PÚBLICO

NO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA

A Educação Ambiental (EA) 
é uma dimensão do uso 

público em áreas protegidas pre-
vista para todas as categorias de 
manejo do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC). 
Nesse contexto, as Unidades de 
Conservação (UC) necessitam ga-
nhar significado para a socieda-
de e podem servir como locus das 
ações de consolidação da Política 
de Educação Ambiental (PEA). Es-
sas têm potencial para reaproximar 
as pessoas dos ambientes naturais 
pela afetividade, reflexão e permitir 
uma visão prática e crítica das rela-
ções da sociedade com a natureza. 
Além disso, a EA, enquanto uma 
prática social pode contribuir para 
fomentar a integração participativa 
e democrática nas decisões sobre a 
sua gestão. Assim, o trabalho visa a 
avaliação física de trilhas em UC, a 
partir de indicadores de avaliação 
de impactos da visitação, e a elabo-
ração de Trilhas Interpretativas (TI) 
como ferramenta de EA, baseadas 
nas atividades de sensibilização e 
Interpretação Ambiental. Ao todo, 
foram elaboradas 7 TIs, sendo 5 de-

re S u m o

Enseada do Bananal. Fonte: Atlas das Unidades de Conservação do Município de Niterói (PMN, 2018)

las no Parque Estadual da Serra da 
Tiririca (PESET), além de mais uma 
em processo de implementação no 
Parque. Com relação aos indicado-
res de impactos das trilhas, foram 
coletados dados na Trilha da Ensea-
da do Bananal (TEB) e na Trilha do 
Morro das Andorinhas (TMA). Os 
resultados apontam para uma re-
dução da média de largura da trilha 
tanto na TEB quanto na TMA. No 
entanto, nenhum dos pontos amos-
trais se enquadrou no valor con-
siderado como ideal (95 cm). Além 
disso, há trechos com sérios proble-
mas de erosão, como aqueles loca-
lizados antes da bifurcação na TEB 
e antes da entrada do Parque na 
TMA. Com relação a compactação 
em função do pisoteio, nota-se uma 
expansão da alta compactação para 
as laterais da TEB e um aumento do 
número de pontos com média, para 
alta compactação. Verificou-se, 
portanto, que as trilhas estão pas-
sando por intenso processo de de-
gradação, apresentando trechos em 
erosão profunda devido ao gran-
de número de visitantes. Todos os 
dados produzidos e coletados pela 

Por:
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Janeiro.
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Camila Pinto Meireles
Pesquisadora Colaboradora do Grupo de Estudos 
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realização do monitoramento sis-
temático dos indicadores de impac-
tos do uso público e elaboração de 
TIs tem sido de grande importância 
nas relações entre a UC e seus visi-
tantes, demonstrando a importân-
cia das ações para a gestão das di-
ferentes dimensões do uso público. 

Palavras-chave: Uso Público, 
Trilhas Interpretativas, Avaliação 
de Impactos.

Órgão Financiador: Bolsa 
PROATEC/UERJ



Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó iJa n e i R o-19

Pág. 20 bl i t z Si N a l Ve r d e P a r a a Fa u N a Si l V e S t r e



Pág. 21

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i Ja n e i R o-19

CAMINHOS DE DARWIN E ROTA DARWIN: 
COMO SE CRUZAM?

O famoso naturalista Char-
les Darwin, aos vinte e 

dois anos, iniciou a sua primeira 
e única viagem científica ao redor 
do mundo a bordo do navio Beagle 
(1831 a 1836). Chegou no Rio de Ja-
neiro em 1832 e, no dia 8 de abril, 
na antiga Vila Praia Grande (atu-
al Niterói), iniciou uma excursão 
científica para o norte do estado. 
O Projeto Caminhos de Darwin, 
criado em 2008 pela parceria entre 
Casa da Ciência da UFRJ, Projeto 
Caminhos Geológicos do DRM-RJ 
e Ministério da Ciência e Tecnolo-
gia, reconstituiu os caminhos des-
ta excursão através dos escritos do 
diário e outras publicações oficiais 
e da caderneta de campo do cientis-
ta, que foram traduzidos e interpre-
tados com o auxílio de mapas dos 
séculos 18, 19 e 20. Ao longo destes 
caminhos que passam por 12 cida-
des citadas pelo cientista foram im-
plantadas 24 placas indicativas em 
estradas e 17 painéis interpretativos 
que traduzem os escritos do seu di-
ário e da geologia local. O presente 
trabalho procura cruzar estes ca-
minhos traçados em Niterói com o 
percurso da recentemente lançada 
Rota Darwin. Esta compõe um dos 4 
grandes corredores do Sistema Bra-
sileiro de Trilhas de Longo Percurso 
do ICMBio. Neste contexto, a Rota 
Darwin objetiva integrar as UCs de 
Niterói como estratégia de conser-
vação de suas paisagens, além de 
estimular a geração de renda para 
a população local pelo potencial de 
seus atrativos turísticos. O nome 
escolhido para a Rota chama a aten-
ção do público devido a histórica 
passagem do naturalista na região, 
o que pode induzir o entendimento 
dos visitantes de que estejam cami-
nhando pelos mesmos caminhos 

re S u m o

percorridos por Darwin. A partir 
da plotagem conjunta dos dois per-
cursos verifica-se que apenas em 
alguns trechos eles coincidem, tais 
como: a antiga Estação das Barcas 
(Cantareira) e o Caminho Darwin 
do PESET que se inicia no Engenho 
do Mato e termina na sede da Fa-
zenda Itaocaia em Maricá. Nestes 
locais foram implantados 7 painéis 
interpretativos e 2 placas indica-
tivas do projeto, tendo o painel da 
atual Estação das Barcas retirado 
do local. Neste sentido, conclui-se 
que a implantação da Rota Darwin 
necessita de uma ampla divulga-
ção destas informações para que o 
nome escolhido possua referência 
histórica e transmita maior credi-
bilidade para os seus caminhantes, 
gestores e público em geral.

Palavras-chave: Caminhos de 
Darwin; Rota Darwin; Unidades de 
Conservação.

Placa indicativa dos Caminhos de Darwin                                                     Foto: bruno29er.blogspot.com
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DA LAGOA DE ITAIPU (RJ) À CONVENÇÃO DO CLIMA:
AVALIAÇÃO DOS MANGUEZAIS NO INVENTÁRIO BRASILEIRO DE EMISSÕES

O inventário nacional de 
emissões representa o 

diagnóstico das emissões e remo-
ções antrópicas de gases causadores 
de efeito estufa no país, sendo fun-
damental para o acompanhamento 
do cumprimento das metas firma-
das pelas Partes na Convenção do 
Clima das Nações Unidas. Os man-
guezais são sistemas que possuem 
taxas de armazenamento e acúmu-
lo de carbono extremamente altas 
devido à presença elevada de car-
bono no sedimento quando com-
parada a outros sistemas florestais. 
Portanto, sua precisa quantificação 
é de acentuada relevância. Tal fato 
pode ser confirmado pela recente 
adequação das orientações meto-
dológicas do IPCC (Painel intergo-
vernamental de Mudanças Climáti-
cas) para áreas alagadas através do 
documento intitulado “2013 Supple-
ment to the 2006 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Gas Invento-
ries: Wetlands” (IPCC, 2014). Sendo 
o Brasil o país com a segunda maior 
área de manguezais no mundo, 
com a extensão deste sistema repre-
sentando em torno de 13.000km², o 

re S u m o

Vista da Lagoa de Itaipu                                    Fonte: axelgrael.blogspot.com
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diagnóstico de emissões e remo-
ções referente a esse ecossistema 
possui alta relevância no cenário 
internacional, principalmente fren-
te à elevada taxa de conversão dos 
manguezais no mundo. Entretan-
to, inconsistências encontradas no 
cálculo do estoque de carbono e 
nas estimativas de área de mangue-
zal (mapeamento) comprometem o 
diagnóstico e seu uso para efetiva 
gestão territorial de manguezais. A 
primeira inconsistência diz respei-
to ao cálculo de estoque de carbono 
em todo território brasileiro ter tido 
por base um único estudo realizado 
nos manguezais da Lagoa de Itaipu, 
que fazem parte do Parque Estadu-
al da Serra da Tiririca - PESET (Lei-
-RJ 1901/1991 ampliado pelo Decre-
to Estadual nº 43.913/2012). Além de 
ser um estudo pontual, neste foram 
identificados problemas referen-
tes à caracterização da estrutura 
vegetal e aos modelos alométricos 
utilizados, induzindo uma supe-
restimativa do estoque de carbono. 
Assim, o presente trabalho consiste 
em uma atualização das estimati-
vas na Lagoa de Itaipu, a partir de 

um desenho amostral mais deta-
lhado e da utilização de modelos 
alométricos específicos para cada 
espécie (Avicennia schaueriana, 
Rhizophora mangle e Laguncularia 
racemosa).

Palavras-chave: Estoque de car-
bono, mudança climática global, 
floresta.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL E GEOTURISMO
DIVULGAÇÃO DA GEODIVERSIDADE DAS UC´S DE NITERÓI, RJ:

re S u m o

A geodiversidade se expres-
sa de forma exuberante na 

beleza cênica de Niterói, através de 
ambientes geológicos, fenômenos e 
processos geradores da paisagem, 
rochas, minerais, solos, águas e ou-
tros depósitos que formam o subs-
trato para o desenvolvimento da 
vida (biodiversidade). Apesar da sua 
importância, esse conceito ainda é 
pouco conhecido e divulgado para 
a sociedade. O presente trabalho 
busca mostrar as ações realizadas 
e em desenvolvimento para a divul-
gação da geodiversidade nas UCs 
de Niterói. Como marco pioneiro 
destaca-se o Projeto Caminhos de 
Darwin, criado em 2008 pela par-
ceria entre o MCT, a UFRJ e o PCG. 
Este projeto une as 12 cidades por 
onde o naturalista passou em sua 
viagem de estudos pelo estado do 
Rio de Janeiro, em 1832, pelo es-
tabelecimento de projetos educa-
cionais nos municípios, materiali-
zados pela implantação de placas 
indicativas em estradas e de painéis 
interpretativos que traduzem os es-
critos do seu diário, inclusive sobre 
a geodiversidade. Em 2009 foram 
instaladas 2 placas indicativas dos 
Caminhos de Darwin no Engenho 
do Mato, que divulgaram a passa-
gem do naturalista e, acredita-se, 
puderam contribuir para o aumen-
to de visitantes no local. Em 2017 
foram implantados mais 5 painéis 
na Estrada do Vai-e-Vem, ou Cami-
nho Darwin, no PESET, sendo que 
3 deles em Niterói: 2 com um olhar 
geológico sobre as rochas do Cami-
nho Darwin e; o terceiro, sobre uma 
nascente existente. Foi entregue à 
gestão do PESET um estudo carto-
gráfico sobre o Caminho Darwin 
para implantação de um painel, a 
ser instalado na praça do Engenho 
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Apresentação do painel “Divulgação da Geodiversidade das UCs de Niterói, RJ: Educação Ambiental 
e Geoturismo” pelos geógrafos Marcus Cambra (LET/UERJ) e Jhone Araújo (PPGG/UFRJ)
             Foto: Fernando Pessoa

do Mato. Outro está em elabora-
ção para ser instalado na sede do 
PESET em Itacoatiara. Para o PAR-
NIT foi elaborado um projeto para 
implantação de 5 painéis interpre-
tativos em parceria com a UERJ e 
a UFRJ. Durante a inauguração da 
trilha Tupinambá foram levantados 
4 LIGs para futura sinalização. Des-
taca-se ainda as atividades educati-
vas realizadas no PESET, tais como: 
a Caminhada Darwin da SNCT de 
Niterói desde 2008 até 2014 e o 1º 
Curso de Condutores de Visitantes 
do PESET promovido pelo INEA em 
2016. Os resultados demonstram 
que existe uma ampla Geodiversi-
dade que pode ser explorada nas 
UCs de Niterói de forma a despertar 
o interesse imediato nos visitantes 
e favorecer e estimular as ativida-
des educativas e geoturísticas.

Palavras-chave: Geodiver-
sidade; Educação Ambiental; 
Geoturismo.
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ELABORAÇÃO DE TRILHA INTERPRETATIVA COMO ESTRATÉGIA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NA ILHA DO PONTAL, PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE NITERÓI (PARNIT)

Trilhas interpretativas represen-
tam um importante recurso para 
projetos de educação ambiental, 
por serem capazes de dar um novo 
significado aos elementos presentes 
em um ambiente. Quando aplicadas 
em Unidades de Conservação, per-
mitem ao visitante vivenciar uma 
experiência diferente e prazerosa 
no local visitado, contribuem para 
sua conservação e auxiliam na ges-
tão participativa, melhorando o uso 
público. Sabendo-se disso, o objeti-
vo deste trabalho foi apresentar um 
roteiro de trilha interpretativa para 
a Ilha do Pontal, localizada no Setor 
Costeiro/Lagunar do Parque Na-
tural Municipal de Niterói, de for-
ma que este possa ser utilizado em 
atividades de educação ambiental 
junto às escolas da Rede Municipal 
de Ensino de Niterói. Para a elabo-
ração da trilha interpretativa pri-
meiramente foram realizadas duas 
idas a campo, nos dias 27 de feve-
reiro e 06 de março de 2018. Duran-
te esta etapa, percorreu-se toda a 
extensão da trilha, registrando-se 
as espécies-chave observadas e as 
principais características históricas 
e geomorfológicas do local. A partir 
disto foram então selecionados cin-
co pontos de parada, levando-se 
em conta os atributos que podem 
ser explorados em cada ponto, evi-
tando-se paradas excessivas, que 
podem tornar a atividade cansativa 
e levar à dispersão dos participan-
tes. Cada ponto de parada da trilha 
foi registrado, sendo anotadas suas 
coordenadas por meio do GPS Gar-
min® gpsmap 62sc. Para avaliação 
da aplicabilidade da trilha, foi reali-
zado um teste, no dia 27 de abril de 
2018, contando com a participação 
15 docentes de Unidades Munici-
pais de Educação Infantil, da Rede 
Municipal de Educação de Niterói. 

re S u m o

Os docentes avaliaram a proposta 
de trilha interpretativa e contri-
buíram com a inclusão de novos 
atributos, auxiliando na criação do 
roteiro e tornando a trilha aplicável 
em sua prática pedagógica. Pode-se 
então perceber que houve interesse 
por parte dos docentes em inserir 
as trilhas interpretativas em seu 
programa de ensino, demostran-

Trilha Interpretativa durante o evento “Trilha do batom”, na Ilha do Pontal, Piratininga, Niterói.
             Foto: Fernanda Macieira Bortone

Levantamento dos pontos para elaboração 
de trilha interpretativa na Ilha do Pontal, 
Piratininga, Niterói.    Foto: Iraci Caputo

do desta forma que as trilhas po-
dem ser consideradas importantes 
nos projetos educativos. A ativida-
de contribuiu ainda para ampliar 
o conhecimento sobre a Ilha do 
Pontal e o PARNIT, aproximando-
-os da comunidade escolar, sendo 
este um importante passo em sua 
preservação.

Palavras-chave: Trilhas inter-
pretativas, Ilha do Pontal, PARNIT
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E O GUIAMENTO TURÍSTICO EM ÁREAS NATURAIS
VIVÊNCIAS COM A NATUREZA

re S u m o

O presente trabalho apre-
senta uma reflexão teóri-

ca sobre as possibilidades de atua-
ção do Guia de Turismo no campo 
do ecoturismo enquanto mediador 
de visitação em áreas naturais ao 
promover “Vivências com a Natu-
reza”, entendidas como um con-
junto de práticas, comportamentos 
e princípios éticos de convivência 
com ambientes naturais. A pesqui-
sa tem como objetivo geral cons-
truir conhecimento científico sobre 
guiamentos turísticos que promo-
vem Vivências com a Natureza. De 
maneira mais específica, objeti-
va identificar como a Deliberação 
Normativa nº 427/2001, da Embra-
tur, orienta a formação de Guias de 
Turismo acerca das Vivências com 
a Natureza; conhecer quais são as 
respostas dos sujeitos às Vivências 
com a Natureza realizadas durante 
trilha ecológica; identificar como as 
respostas dos sujeitos às vivências 
realizadas durante trilha ecológica 
estão relacionadas com o referen-
cial teórico da pesquisa a respeito 
do tema. Como procedimentos me-
todológicos, foram realizados pes-
quisa exploratória, levantamento 
bibliográfico e documental, obser-

vação direta intensiva durante es-
tudo de caso na Restinga da Mas-
sambaba, no município de Arraial 
do Cabo-RJ, em trilha ecológica 
localizada no Parque Estadual da 
Costa do Sol-PECS, e formação de 
grupos focais e uso de metodolo-
gias participativas para a avaliação 
dos resultados. Durante o estudo de 
caso foram realizados 7 guiamen-
tos, com 33 sujeitos. A relevância 
científica desse trabalho está em 

proporcionar novas 
abordagens sobre a 
forma de atuação dos 
Guias de Turismo em 
áreas naturais e sua 
formação, que são la-
cunas investigativas, 
além de colaborar na 
elaboração futura de 
políticas de uso públi-
co para a referida área 
protegida, auxilian-
do na conservação 
da sua biodiversida-
de. Como resultados 

Quando planejada, a visitação turística em áreas naturais pode fortalecer a conservação da 
biodiversidade.                                              Foto: Grazielle Mendonça

As múltiplas cores e formas encontradas durantes as 
vivências com a Natureza na Restinga da Massambaba, 
em Arraial do Cabo (RJ).                           Foto: Max Prates
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Ecoturismo e Conservação – PPGEC, da Universidade 
Federal do Estado do Rio de Janeiro – UNIRIO. 
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do Programa de Pós-Graduação em Ecoturismo 
e Conservação - UNIRIO; Professora Adjunta da 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 
– UNIRIO; Coordenadora do Laboratório de Ações 
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Departamento de Ciências do Ambiente do Instituto 
de Biociências da Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro – UNIRIO. (Coorientador). 

parciais, até o presente momento 
a pesquisa encontra-se na fase de 
compilação dos dados gerados pe-
los 33 sujeitos a partir da avaliação 
dos resultados do estudo de caso re-
alizado em trilha ecológica no mu-
nicípio de Arraial do Cabo. 

Palavras-chave: Guia de turis-
mo; natureza; vivência.
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Exercer a cidadania é buscar 
uma sociedade melhor para todos.

SEJA  VOLUNTÁRIO DA 
DEFESA CIVIL DE           

NITERÓI E 
AJUDE O MUNICÍPIO A SE 

TORNAR AINDA MAIS              
RESILIENTE 

www.defesacivil.niteroi.rj.gov.br

Maiores informações no site da Defesa Civil ou pelo telefone 2620-0199

Defesa Civil

http://defesacivil.niteroi.rj.gov.br/
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GEOTECNOLOGIAS APLICADAS NA GESTÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO:
ESTUDO DE CASO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE NITERÓI (RJ)

As unidades de conservação 
estão sob intensa pressão 

de atividades humanas, o que ame-
aça tanto a biodiversidade quanto 
a geodiversidade. Assim, a utiliza-
ção das geotecnologias apresenta 
relevância ao proporcionar a aná-
lise ambiental e territorial dos fe-
nômenos espaciais. Desta forma, 
esta pesquisa tem como objetivo 
analisar a aplicação de geotecno-
logias na gestão do Parque Natu-
ral Municipal de Niterói (PARNIT), 
o qual possui 918 hectares de área 
sendo divido em três setores: Mon-
tanha da Viração, Costeiro Lagunar 
e Praias da Baía. Para tanto foram 
avaliadas, com o uso do software 
Arcgis 10.5, as seguintes vulnera-
bilidades no PARNIT: a densidade 
das áreas edificadas irregularmen-
te, a análise das áreas mais susce-
tíveis a incêndio em 2013/2014 e a 
identificação das áreas suscetíveis 
à erosão. O resultado indicou que 
o setor Montanha da Viração obte-
ve os índices mais alarmantes re-
tratando áreas com alta densidade 
de edificações irregulares, elevado 
número de áreas atingidas por in-
cêndios nos anos de 2013/2014 e 
encostas com altas declividades. A 
ocupação irregular no PARNIT nos 
três setores foi de 1,93 hectares, re-
presentando 0,2% da área total da 
unidade de conservação. O uso do 
software Arcgis 10.5 possibilitou 
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uma análise mais ágil e eficaz das 
vulnerabilidades do PARNIT, pos-
sibilitando a identificação das áre-
as que merecem maior atenção do 
poder público, com intensificações 
de ações de educação ambiental, de 
fiscalização e de punição das infra-
ções e/ou crimes ambientais. Por-
tanto, o uso de geotecnologias foi de 
suma importância por possibilitar a 
análise de fragilidades e o prognós-
tico de soluções, contribuindo para 
uma melhor gestão do PARNIT.

Palavras-chave:  Gestão Am-
biental, Geotecnologias e Unidades 
de Conservação.

Áreas afetadas por incêndio no PARNIT em 2014.
 Fonte: Elaborado pelos autores com base em dados disponibilizados da PMN (2015)

Suscetibilidade à erosão laminar por declividade em áreas afetadas por incêndio
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PROJETO CÃES E GATOS DA SERRA DA TIRIRICA:
DADOS DO CONTROLE POPULACIONAL NO

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, RJ.

As relações intraespecíficas 
entre a fauna selvagem e do-

méstica em Unidades de Conserva-
ção (UC) são consensualmente im-
pactantes. Predadores como cães e 
gatos domésticos potencializam a 
transmissão de doenças, competi-
ção por alimento e território, preda-
ção, e riscos para a saúde humana. O 
Parque Estadual da Serra da Tiririca 
(PESET) possui residências familia-
res em seus domínios, inserindo-se 
no perfil de UC urbana, susceptível 
a tais impactos. A partir da quanti-
ficação dos animais domésticos, da 
avaliação das condições sanitárias 
e das interações dos mesmos com o 
ambiente natural no PESET, o pre-
sente trabalho é considerado mais 
um passo nesta vertente e objetiva 
relatar e avaliar as primeiras ações 
de controle populacional na Uni-
dade, sua logística, desafios e resul-
tados. Na tentativa de minimizar 
os danos à biodiversidade e saúde 
pública, o Projeto Cães e Gatos da 
Serra da Tiririca realizou o controle 
populacional dos animais domés-
ticos dentro dos limites do Parque. 
Foram 91 residências georreferen-
ciadas nas áreas delimitadas do PE-
SET, totalizando 231 cães e 99 gatos. 
A equipe do projeto (UFF/INEA) 
visitou as residências cadastradas 
para contato direto com as famílias 
e avaliação clínica e laboratorial 
dos animais. Dentre os principais 
resultados, destaca-se a esteriliza-
ção de 132 animais domésticos, 55 
cães e 77 gatos, contribuindo assim 
para a saúde ecossistêmica, bem-
-estar dos animais e seus tutores, 
e ainda sendo uma ferramenta de 
monitoramento. Foi observado que 
a maioria de cães, 73% tem acesso 
à mata, sendo 38% acesso integral e 
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Exame clínico em cão. Comunidade: Mangueirão, Niterói.                                   Foto: Daiana Angelo

52,8% dos tutores visualizaram pre-
dação de espécie nativa do PESET. 
A quantidade observada de animais 
domésticos com livre acesso á mata 
é um fator impactante para a saúde 
ecossistêmica e particularmente 
a sobrevivência da fauna silvestre 
nos espaços protegidos, nota-se 
grande preocupação com a influên-
cia humana e da fauna doméstica 
nesses espaços. Sendo assim, a es-
terilização dos animais domésticos 
consiste em uma ferramenta im-
portante para o controle populacio-
nal e consequentemente a redução 
do impacto na fauna silvestre nas 
Unidades de Conservação. 

Palavras-chave: Monitoramen-
to Médico-Veterinário, Saúde Úni-
ca, Medicina da Conservação.
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E A NECESSIDADE DE SUA CONSERVAÇÃO
LEVANTAMENTO FLORÍSTICO DA MATA DO MINISTRO, MATAPACA, NITERÓI, RJ
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O conhecimento relacionado 
à composição florística 

é necessário para caracterizar 
e compreender a estrutura e 
dinâmica dos remanescentes 
vegetais, além de fornecer 
parâmetros imprescindíveis 
para o manejo e regeneração das 
comunidades vegetais. Esses 
remanescentes, no município 
de Niterói, estão representados 
por áreas fragmentadas de Mata 
Atlântica, recobertas pela Floresta 
Ombrófila Densa Submontana, 
que abrangiam 80 - 90% do seu 
território, das quais restam menos 
que 21 km² de áreas florestadas, ou 
seja, 16% do município. O objetivo 
desse trabalho é inventariar a Mata 
do Ministro, localizada na Região 
de Pendotiba, Niterói, RJ, com cerca 
de 50 km de extensão, cortando 
os bairros de Badu, Matapaca, 
Sapê e Vila Progresso. As coletas e 
a herborização foram realizadas 
entre 2014 e 2018, segundo técnicas 
usuais em botânica. O material 
testemunho foi incorporado ao 
acervo do Herbário da Faculdade 
de Formação de Professores (RFFP), 
com duplicatas no Herbário do 
Instituto de Pesquisas Jardim 
Botânico do Rio de Janeiro (RB). 
A composição florística conta 
com 107 espécies distribuídas 
em 86 gêneros e 47 famílias. 
As famílias que apresentaram 
maior riqueza de espécies foram 
Leguminosae e Sapindaceae (sete 
spp. cada), Bignoniaceae (seis 
spp.), Bromeliaceae (cinco spp.), 
Asteraceae, Convolvulaceae, 
Euphorbiaceae, Melastomataceae 
e Rubiaceae (quatro ssp. cada) 
e Boraginaceae, Orchidaceae, 
Piperaceae e Salicaceae (três spp. 
cada), representando 53,77% do 
total inventariado para a área. 

O hábito mais representativo foi 
arbusto (25,4%), seguido de árvore 
(31,1%), trepadeira (20,7%), ervas 
(15%), epífita (6,6%) e parasita (0,9%). 
Dessas, três espécies encontram-se 
na lista da flora ameaçada do Brasil: 
Eschweilera compressa (Vell.) Miers 
(em perigo), Couratari pyramidata 
(Vell.) Kunth (em perigo) e Coussarea 
nodosa (Benth.) Mull. Arg. (pouco 
preocupante). A Mata do Ministro 
é uma área florestada, isolada do 
Parque Estadual da Serra da Tiririca 
e do Parque Natural Municipal 
de Niterói e não se encontra 
protegida como Unidade de 
Conservação. Contudo, expedições 
feitas nesta área mostraram uma 
flora riquíssima, com espécies 
ameaçadas de extinção. Uma parte 
começou a ser derrubada para 
construção de condomínio, mas 
a obra foi embargada e existe a 
possibilidade de ser retomada.

Eschweilera compressa, uma das espécies coletadas no levantamento florístico da Mata do Ministro 
em Matapaca, Niterói e incluída na lista da flora ameaçada do Brasil.

Foto: Michel Ribeiro. Fonte: Centro Nacional de Conservação da Flora 
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www.smarhs.niteroi.rj.gov.br
Mais informações:

Dia Mundial de Limpeza
de Rios e Praias

Dia Mundial de Limpeza
de Rios e Praias

Telefone
2622- 7631/smarhsniteroi @niteroi_smarhs

Todo ano, em setembro, 35 milhões de voluntários 
se juntam em todo o mundo para essa ação de 

cidadania e conscientização!

Em Niterói não é diferente!

Dia Mundial  de Limpeza de Rios e Praias

http://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/cleanup-day-2018
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O USO DE CATEGORIAS DE MANEJO DE TRILHAS NO PLANEJAMENTO DA VISITAÇÃO:

O CASO DO PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA

As trilhas se constituem um 
dos elementos chaves para a 

gestão de unidades de conservação, 
pois apoiam a estruturação da visi-
tação ao distribuir espacialmente o 
acesso e o fluxo de visitantes. Além 
de serem um atrativo em si, facili-
tam o deslocamento de pesquisa-
dores e das equipes de fiscalização 
e de combate a incêndios. As tri-
lhas não são uniformes, elas apre-
sentam diversas características e 
funções, abrangendo os recursos 
ambientais, o volume e o perfil dos 
visitantes e os recursos necessários 
para o seu manejo. A classificação 
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Trilha no morro das orações.      Fonte: TRILHAS PESET (INEA, 2015)

das trilhas em categorias de mane-
jo fornece um instrumento prático 
e eficiente que possibilita atender 
diferentes expectativas e necessi-
dades de visitantes, minimizar os 
impactos da visitação e otimizar a 
alocação dos recursos. Ela permi-
te definir estratégias e ações que 
mantêm os impactos ambientais e 
sociais dentro de limites aceitáveis 
e maximizam a satisfação com a 
visita. Portanto, este instrumen-
to possibilita avaliar e promover a 
diversidade de oportunidades de 
visitação, direcionar o manejo das 
trilhas conforme seus objetivos 

baseados em questões sociais (ex-
periência do visitante), ambientais 
(primitividade e vulnerabilidade) 
e gerenciais. Assim, equilibra as 
oportunidades de visitação e a ca-
pacidade de suporte de cada área, 
conciliando os benefícios da visita-
ção com a conservação ambiental. 
Como estudo de caso, foram classi-
ficadas as oito trilhas no setor Ser-
ra da Tiririca relacionadas no guia 
Trilhas: Parque Estadual da Serra 
da Tiririca e os 11 acessos para vias 
de escalada neste mesmo setor re-
lacionadas no Guia de Escaladas 
de Itacoatiara. As trilhas foram en-
quadradas em quatro categorias 
de manejo, sendo: 6 na Categoria 1 
(populares), 1 na Categoria 2 (semi-
populares), 1 na Categoria 3 (tradi-
cionais), 0 na Categoria 4 (remotas) 
e 11 na Categoria 5 (indistintas). 
Resultando em 75% das trilhas de 
caminhada na Categoria 1 e 100% 
das trilhas para acesso às escaladas 
na Categoria 5. O resultado indica 
que as oportunidades atuais de ca-
minhada estão voltadas para uma 
visitação mais intensiva e um pú-
blico com menos qualificação em 
áreas naturais, exigindo maior ca-
pacidade de manejo. Para ampliar a 
diversidade de oportunidades e de 
perfil de visitantes, pode-se avaliar 
alternativas de outras categorias de 
trilhas para caminhadas.

Palavras-chave: Planejamento 
da visitação, categorias de manejo 
de trilha, capacidade de suporte.
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DO PARQUE MUNICIPAL DO ATALAIA DO MUNICÍPIO DE MACAÉ, RJ
IMPACTOS DO PROCESSO DE FRAGMENTAÇÃO NA FAUNA ENTOMOLÓGICA

O Parque Municipal do Ata-
laia, situado no município 

de Macaé, Região Norte Flumi-
nense do Estado do Rio de Janeiro, 
é berço de grande biodiversidade 
faunística pertencente ao bioma 
de Mata Atlântica. O parque possui 
cerca de 235 hectares e em escala de 
paisagem pode ser considerado um 
fragmento de floresta rodeado por 
matriz agropecuária muito comum 
na região. O processo de fragmen-
tação pode ser entendido como a 
alteração de hábitats naturais con-
tínuos, geralmente por influência 
antropogênica. Como consequên-
cia, a estrutura e características bi-
óticas e abióticas do fragmento são 
alteradas, sobretudo em função dos 
efeitos de borda que agem sobre as 
comunidades que margeiam as ma-
trizes antropizadas. Esses efeitos 
são também responsáveis por alte-
rações na composição, riqueza e di-
versidade da fauna e flora dos frag-
mentos. O objetivo desta pesquisa 
é justamente identificar, através de 
investigação da composição e dis-
tribuição da fauna entomológica, 
como os efeitos de fragmentação 
podem impactar a riqueza e diversi-
dade destes organismos no parque. 
Os dados serão levantados a partir 
da entomofauna. A coleta será rea-
lizada com armadilhas pitfall traps, 
instaladas no solo para a captura 
de organismos terrestres e armadi-
lhas de Malaise, instaladas junto a 
riachos. Com o intuito de verificar 
a ocorrência e distribuição dos or-
ganismos, estas armadilhas são co-
locadas em habitats distintos, tanto 
no interior, quanto na borda da flo-
resta e em matriz de pasto. Todo o 
material coletado será identificado 
em laboratórios especializados do 
NUPEM, UFRJ. O processo de iden-
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tificação ocorre através de análises 
dicotômicas, com auxílio de chaves 
taxonômicas especializadas, em 
que estruturas e caracteres mor-
foanatômicos são analisados para 
que se possa chegar até o nível de 
ordem, família, gênero e quando 
possível, espécie. Dentre as identi-
ficações já realizadas, os resultados 
prévios mostram que foram encon-
tradas nove (09) ordens distintas, e 
as mais comuns foram: Diptera (174 
exemplares), Trichoptera (36 exem-
plares) e Coleoptera (26 exempla-
res). Dentre todas as identificações 
já realizadas está sendo quantifi-
cada a riqueza de morfoespécies 
presentes em cada uma das ordens, 
o que mostra a diversidade da en-
tomofauna presente no ambiente 
estudado. É importante salientar 
que este processo de identificação 
da fauna entomológica do Parque 
Municipal do Atalaia é pioneiro no 
local. Este levantamento contribui-
rá para o compêndio de informa-
ções científicas acerca da fauna do 
parque e de suas interações com o 
sistema, permitindo o entendimen-
to do funcionamento destes corpos 
florestais sob o efeito da fragmen-
tação. Estudos deste cunho podem, 

ainda, fomentar políticas ambien-
tais que favoreçam e resguardem a 
qualidade ambiental destes locais.

Palavras-chave: Efeitos de borda, 
fitofisionomia, entomofauna.

Parque Municipal do Atalaia.     Fonte: http://www.macae.rj.gov.br/
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TRAÇANDO A HISTÓRIA E OS CAMINHOS NATURAIS DA CIDADE 
GUIA DE TRILHAS DE NITERÓI:
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O município de Niterói 
abriga nove unidades de 

conservação e diversos parques 
urbanos. Nestes espaços são en-
contradas aproximadamente qua-
renta trilhas em atividade, algumas 
de longo percurso – como a Rota 
Darwin, que em seus 74 quilôme-
tros de extensão abrange também 
o município de Maricá – e outras 
mais curtas, como a Trilha Tupi-
nambá, localizada no Parque Na-
tural Municipal de Niterói (PAR-
NIT). Com o objetivo de mapear e 
classificar as trilhas existentes na 
cidade, a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente, Recursos Hídri-
cos e Sustentabilidade (SMARHS) 
criou o projeto ‘Guia de Trilhas de 
Niterói’, um manual em formato de 
livro cujo foco será apresentar es-
tes atrativos naturais à população, 
incentivando seu uso, divulgação 
e preservação, ressaltando a im-
portância individual e histórica de 
cada trilha. O mapeamento e mar-
cação de pontos das trilhas para 
georreferenciamento será feito com 
o auxílio de GPS e o programa Ar-
cGis será utilizado para a realiza-

ção do levantamento topográfico, 
identificando assim fatores como 
hidrografia, altitude e declividade. 
Contando com a participação do 
voluntariado – por exemplo, o do 
PARNIT – será realizado o manejo 
sustentável de todas as trilhas, faci-
litando o acesso das pessoas de to-
das as idades. Para tais atividades, 
foi criado um cronograma semanal 
para cada trilha, começando pelas 
trilhas mais conhecidas do PARNIT 
e também do Parque Estadual da 
Serra da Tiririca (PESET). Com o in-
tuito de incentivar a acessibilidade 
em áreas naturais, o projeto tam-
bém irá avaliar a criação de uma 
trilha totalmente acessível no PAR-
NIT. O Guia seguirá a simbologia da 
FEMERJ (Federação de Montanhis-
mo do Estado do Rio de Janeiro) e 
contará com um passo a passo de 
como chegar em cada trilha, uma 
breve história de cada uma, memo-
rial descritivo, fauna, flora e curio-
sidades. Serão listadas trilhas ideais 
para trekking, escalada e mountain 
bike bem como para educação am-
biental junto a escolas. Espera-se, 

Trilha do Zé Mondrongo e Praia da Maré em Piratininga          Foto: Amanda Jevaux

Trilha da Ilha Mãe            Foto: Amanda Jevaux

Por:

Sergio Marcolini Filho
maxpratesjornalista@gmail.com
Universidade Veiga de Almeida – Departamento de 
Engenharia.

João Rebello
Universidade Federal Fluminense - Departamento de 
Ciências Ambientais.

com este projeto, criar uma intera-
ção saudável entre montanhistas, 
gestores das unidades de conserva-
ção, população e educadores, a fim 
de que as trilhas sejam usadas de 
forma consciente e ecologicamente 
correta.

Palavras-chave: Trilhas, Uni-
dades de Conservação, Recreação, 
Ambientes Naturais.
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