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1. Contextualização do Município de Niterói 

 

O município de Niterói localiza-se na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro (RMRJ), 

na orla oriental da baía de Guanabara e faz divisa com os municípios de São Gonçalo e Maricá. 

 

A RMRJ é formada por 21 municípios1, que juntos, segundo as estimativas populacionais do IBGE, 

somam 74% da população do Estado do Rio de Janeiro. O município mais populoso é o Rio de 

Janeiro, que concentra 53% da população da Região Metropolitana, seguidos por São Gonçalo 

(8%), Duque de Caxias (7%), Nova Iguaçu (7%) e Niterói (4%). 

 

Figura 3.1 - Mapa da Localização do Estado Rio de Janeiro nas  

Regiões Hidrográficas do Brasil  

 

Fonte: CEPERJ, 2014. Elaboração 

                                                
1 A Região Metropolitana do Rio de Janeiro foi criada pela Lei Complementar Federal n° 20, de 1° de julho de 1974, 

incialmente com 14 municípios. Ao longo do tempo ocorreram modificações na composição de municípios, que tem na 
Lei Complementar Estadual nº 158 de 2013 a instituição da Região Metropolitana do Rio de Janeiro com os seguintes 
municípios: Rio de Janeiro, Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, 
Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo, São João de Meriti, Seropédica, Tanguá, Itaguaí, 
Rio Bonito e Cachoeiras de Macacu. 
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Para compreender Niterói no contexto hidrográfico é necessária uma análise integrada da 

organização nacional da gestão dos recursos hídricos. O estado do Rio de Janeiro pela Divisão 

Hidrográfica Nacional, instituída pela Resolução nº 32/2003 do Conselho Nacional de Recursos 

Hídricos (CNRH), faz parte da Região Hidrográfica do Atlântico Sudeste. Essa região compreende 

as bacias dos rios que deságuam no Oceano Atlântico, no trecho sudeste do país e a, também, os 

estados de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. A RH Atlântico Sudeste tem 

aproximadamente 214.629 km² e seus principais rios são o Paraíba do Sul e o rio Doce. Por tratar-

se se uma região altamente urbanizada, os recursos hídricos dessa Região Hidrográfica são 

impactados pela pressão dos múltiplos usos da água e pela ineficiência do cumprimento de políticas 

públicas de saneamento. 

 

Figura 3.2 - Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro  

Fonte: Diagnóstico do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 

 

O Estado do Rio de Janeiro, segundo as definições da Política Estadual de Recursos Hídricos, 

possui uma divisão por bacias hidrográficas identificadas por nove Regiões Hidrográficas2: 

                                                
2 Segundo o Diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos Para fins de planejamento e gestão das águas e do 

meio ambiente, a Resolução CERHI n° 18 de 08 de novembro de 2006 dividiu o território do Estado em 10 Regiões 
Hidrográficas (RH). No desenvolvimento do PERHI identificou-se a necessidade de correções nesses limites, permitindo 
otimizar a gestão das águas no território fluminense e readequar a área de abrangência dos atuais comitês de bacias 
hidrográficas. As alterações fizeram-se necessárias tendo em vista as bases cartográficas atualmente disponíveis e a 
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 RH I - Baía da Ilha Grande;  

 RH II - Guandu;  

 RH III - Médio Paraíba do Sul;  

 RH IV - Piabanha; RH V - Baía de Guanabara;  

 RH VI - Lagoas São João;  

 RH VII – Rio Dois Rios;  

 RH VIII- Macaé e das Ostras;  

 RH IX - Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana.  

 

Cada uma das regiões hidrográficas possui um ente, denominado comitê de bacias, que coordena 

a gestão dos recursos hídricos, conforme a Figura 3.3.  

 

Figura 3.3 - Regiões Hidrográficas do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Diagnóstico do 

Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) do Estado do Rio de Janeiro, 2014. 

 

O município de Niterói situa-se na região hidrográfica IV do Estado do Rio de Janeiro, denominada 

de Baia de Guanabara. Esta Região Hidrográfica tem uma área 4.813,9 km2, que equivale a 11% 

da área do Estado do Rio de Janeiro e abrange os municípios de Niterói, São Gonçalo, ltaboraí, 

                                                
atual divisão municipal do estado do Rio de Janeiro. As mudanças propostas foram ratificadas pela Resolução CERHI-RJ 
Nº 107 de 22 de maio de 2013. 



 

 

4 / 118 
 

FGV Projetos CE Nº 0400/15 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 
 

Tanguá, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita, São João de Meriti, Nilópolis 

e parcialmente: Maricá, Rio Bonito, Cachoeiras de Macacu, Petrópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro.  

Segundo as definições da Lei Municipal nº 1.157 de 1992, que instituiu o Plano Diretor Municipal, 

Niterói foi subdividido em cinco Regiões Administrativas: Região Norte, Região Pendotiba, Região 

Leste, Região Praias da Baía e Região Oceânica, conforme o Figura 3.1. As regiões são formadas 

por conjuntos de bairros, que foram delimitados na mesma lei, mas sofreram alterações nas 

legislações que seguiram o Plano Diretor, como será detalhado nas próximas seções desse Volume 

I. O município ,segundo o IBGE, ocupa área total de 133,916 km2. As delimitações atuais são 

apresentadas no Figura 3.4 e a referência das siglas dos bairros está identificada na Tabela 3.1 

apresentada na sequência.   
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Figura 3.4 - Regiões de Planejamento e siglas dos Bairros 

Fonte: 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade/Prefeitura de Niterói 

 

Tabela 3.1 - Regiões de Planejamento, Bairros e Siglas, Niterói, 2014 

Regiões Administrativas Bairros Sigla 

Região Leste 

Muriqui RL01 

Rio do Ouro RL02 

Várzea das Moças RL03 

Região Norte 

Ilha da Conceição RN01 

Barreto RN02 

Ilha da Conceição RN02 

Ilha da Conceição RN03 

Santana RN03 

Ilha da Conceição RN04 

São Lourenço RN04 

Engenhoca RN05 

Ilha da Conceição RN05 

Fonseca RN06 
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Regiões Administrativas Bairros Sigla 

Ilha da Conceição RN06 

Cubango RN07 

Tenente Jardim RN08 

Viçoso Jardim RN09 

Baldeador RN10 

Caramujo RN11 

Santa Bárbara RN12 

Região Oceânica 

Jardim Imbuí RO01 

Piratininga RO02 

Cafubá RO03 

Jacaré RO04 

Santo Antônio RO05 

Camboinhas RO06 

Serra Grande RO07 

Maravista RO08 

Itaipu RO09 

Engenho do Mato RO10 

Itacoatiara RO11 

Região Pendotiba 

Ititioca RP01 

Largo da Batalha RP02 

Maceió RP03 

Sapê RP04 

Badu RP05 

Cantagalo RP06 

Maria Paula RP07 

Matapaca RP08 

Vila Progresso RP09 

Região Praias da Baía 

Ponta D'areia RPB01 

Centro RPB02 

São Domingos RPB03 

Gragoatá RPB04 

Boa Viagem RPB05 

Ingá RPB06 

Morro do Estado RPB07 

Icaraí RPB08 
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Regiões Administrativas Bairros Sigla 

Fátima RPB09 

Pé Pequeno RPB10 

Santa Rosa RPB11 

Vital Brasil RPB12 

Viradouro RPB13 

São Francisco RPB14 

Cachoeira RPB15 

Charitas RPB16 

Jurujuba RPB17 

Fonte: Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade/Prefeitura de Niterói 

 

O presente estudo apresentará ao longo dos dois volumes a caracterização ambiental, urbana, 

socioeconômica e de aspectos da infraestrutura do município de Niterói, além das legislações e 

planos setoriais que têm implicações diretas na gestão urbana do município. 
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2. Caracterização e Contextualização Ambiental – Legislação, Fatores 

do Meio Físico e Riscos 

 

2.1 Legislação Ambiental 

 

O objetivo dessa seção é fornecer uma leitura do contexto legal na qual a gestão urbana e a gestão 

ambiental do município se correlacionam. Para percorrer essa leitura parte-se dos objetivos e das 

diretrizes de Meio Ambiente traçados pela Lei Municipal no. 1.157 de 1992, que instituiu o Plano 

Diretor Municipal. Em seguida apresenta-se a Política Ambiental de Niterói3. 

 

Antes de elencar as diretrizes vale contextualizar quais eram os princípios ambientais que 

influenciaram o texto do Plano Diretor de Niterói, em 1992. A declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento4, concebida na Conferência Mundial para o Meio Ambiente das 

Nações Unidas, a Rio-92, é o ponto referencial para essa contextualização. Nesta ocasião, foram 

pactuados 27 princípios, dos quais destacam-se quatro, que se refletiram nos principais debates 

ambientais do país, transformando-se em instrumentos de política pública, tanto para a área 

ambiental quanto urbana. Tais princípios são transcritos a seguir: 

 

Princípio 4 - Para alcançar o desenvolvimento sustentável, a proteção ambiental 
constituirá parte integrante do processo de desenvolvimento e não pode ser 
considerada isoladamente deste. 
 
Princípio 10 - A melhor maneira de tratar as questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível 
nacional, cada indivíduo terá acesso adequado às informações relativas ao meio 
ambiente de que disponham as autoridades públicas, inclusive informações acerca 
de materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a 
oportunidade de participar dos processos decisórios. Os Estados irão facilitar e 
estimular a conscientização e a participação popular, colocando as informações à 
disposição de todos. Será proporcionado o acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que se refere à compensação e reparação de danos. 
 
Princípio 11 - Os Estados adotarão legislação ambiental eficaz. As normas 
ambientais, os objetivos e as prioridades de gerenciamento deverão refletir o 
contexto ambiental e de meio ambiente a que se aplicam. As normas aplicadas por 
alguns países poderão ser inadequadas para outros, em particular para os países 
em desenvolvimento, acarretando custos econômicos e sociais injustificados. 

                                                
3 Como forma de complementar a leitura legislativa foram levantadas as leis municipais que tenham questões ambientais 

como objetivo, o quadro encontra-se no Anexo II e estão classificados por temática. 
4
 Consultado em http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf. A Declaração do Rio está em anexo (Anexo I) 

 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf
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Princípio 17 - A avaliação do impacto ambiental, como instrumento nacional, será 
efetuada para as atividades planejadas que possam vir a ter um impacto adverso 
significativo sobre o meio ambiente e estejam sujeitas à decisão de uma autoridade 
nacional competente. 

 

Os conceitos direcionadores do debate ambiental que se refletiram diretamente no debate nacional 

dos instrumentos de gestão urbana dos municípios brasileiros, extraídos destes quatro princípios 

são:  

 

 A correlação entre a proteção ambiental e o desenvolvimento socioeconômico e urbano; 

 A participação social no processo de planejamento e decisório; e 

 Instrumentos normativos e avaliação de impacto como instrumento de planejamento.  

 

Esses direcionadores permeiam a leitura ambiental que foi trazida para o Plano Diretor de Niterói, 

em 1992. O primeiro indicador desse contexto na lei é que a definição do zoneamento do referido 

Plano tem como princípio o reconhecimento das características do meio físico (geologia, 

geomorfologia, pedologia, vegetação e topografia) associado ao uso e ocupação do solo, além da 

redefinição das regiões administrativas do município pelo critério da bacia hidrográfica. Sendo 

assim, é intitulado de Zoneamento Ambiental, que por sua vez é desmembrado em: 

Macrozoneamento Ambiental e Áreas de Especial Interesse. 

 

O Macrozoneamento Ambiental, segundo o texto do PD/1992 em seu artigo 20, condiciona o uso e 

a ocupação do solo no território municipal, dividindo-o nas seguintes macrozonas referenciadas na 

Figura 4.1.1: 

 

 Zona Urbana - aquela adequada à urbanização, efetivamente ocupada ou destinada à 

expansão da cidade; e 

 

 Zona de restrição à Ocupação Urbana - aquela que abrange as áreas cujas condições 

físicas são adversas à ocupação urbana por características geológicas, paisagísticas, 

topográficas, de cobertura vegetal e de importância para preservação de espécies nativas 

da flora e da fauna.  
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Figura 4.1.1 - Macrozoneamento Ambiental do Plano Diretor de Niterói, 1992 

 

Fonte: Plano Diretor de 1992, Secretaria de Urbanismo 

 

A lei ainda indica que: “As áreas incluídas na Zona de Restrição à Ocupação Urbana terão seus 

critérios de uso e ocupação definidos segundos suas destinações, através de legislação específica 

ou dos Planos Urbanísticos Regionais, ficando garantidas as áreas de preservação permanente 

através das Áreas de Especial Interesse Ambiental, indicadas para criação no artigo 45 desta lei”. 

Esse termo cria um mecanismo de desdobramento do Plano Diretor no qual o planejamento de cada 

uma das regiões deve ser tratado em legislações específicas, que são os chamados Planos 

Urbanísticos Regionais - PURs. 

 

Outra indicação diz respeito à Zona Urbana na qual “o adensamento será prioritariamente 

direcionado para os locais onde a infraestrutura urbana instalada permita a intensificação controlada 

do uso e ocupação do solo, secundariamente para aqueles onde a infraestrutura possa ser mais 

facilmente instalada e desestimulado nos locais que apresentem sinais de saturação”.  
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Além desse macrozoneamento são delimitadas as Áreas de Especial Interesse “a fim de serem 

submetidas a um regime urbanístico específico, que definirá parâmetros e padrões de 

parcelamento, edificação, uso e ocupação do solo”. Estas áreas se caracterizaram como 

instrumentos da política urbana e ambiental e por interesse social, ambiental, econômico e 

urbanístico. Nessa seção o foco é o entendimento das Áreas de Especial Interesse Ambiental, que 

devem ter as seguintes características:  

 

1) Aquela destinada à criação de unidades municipais de conservação ambiental e para 

delimitação de áreas de preservação permanente; 

2) Área de Risco: aquela que pode expor as populações locais a riscos de vida e prejuízos 

econômicos, tais como encostas com acentuados processos erosivos e locais sujeitos a 

inundações;  

3) Área de Preservação do Ambiente Paisagístico, aquela cuja ambiência contempla sítios 

ou paisagens de feição notável, naturais ou agenciadas pelo homem, que importem 

preservar. 

 

Essa caracterização e delimitação permitiu uma definição clara das áreas do município que 

poderiam ser ocupadas, por um lado, e por outro a valorização de áreas com potencial de 

preservação e conservação ambiental, valorizando as características do meio físico e ambientais 

de Niterói. No artigo 44 foi criada a Área de Proteção Ambiental (APA) das Lagunas e Florestas de 

Niterói, que substituiu a APA das Lagunas de Piratininga e Itaipu, criada pela Lei Municipal n.º 458, 

de 11 de maio de 1983, revogando-a. A Figura 4.1.2, mostra a delimitação da APA que cobre as 

Regiões Oceânica, Pendotiba e Leste e as Áreas de Especial Interesse Ambiental. 

 



 

 

12 / 118 
 

FGV Projetos CE Nº 0400/15 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 
 

Figura 4.1.2 - Áreas de Especial Interesse Ambiental e APA das Lagunas e Florestas de 

Niterói, Plano Diretor de Niterói, 1992 

Fonte: Plano Diretor de 1992, Secretaria de Urbanismo 

 

É desta forma que se configura o território, em função da incorporação daqueles princípios e 

linguagem ambiental na gestão urbana do município, que, a partir de então, tem como base 

diretrizes de Meio Ambiente5 que procuram garantir a “proteção do meio ambiente natural e garantia 

de uma boa qualidade de vida da população”, fixando os seguintes objetivos: 

 

 Conservar a cobertura vegetal;  

 Controlar atividades poluidoras;  

 Promover a utilização racional dos recursos naturais; 

 Preservar e recuperar ecossistemas essenciais; e 

 Proteger os recursos hídricos.   

                                                
5
 Título III, Capítulo III, Art, 38. 
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Para alcançar esses objetivos, que claramente se identificam como princípios da Declaração do Rio 

de 1992 – pois apresentam conceitos que dialogam com o desenvolvimento urbano e as questões 

ambientais e por meio de normatização – foram concebidas 18 diretrizes que direcionaram a gestão 

urbana e a gestão ambiental do município de Niterói.  

 

No artigo 39, que abre a seção das diretrizes, declara-se a instituição do “sistema municipal de meio 

ambiente, vinculado ao sistema municipal de planejamento urbano e ambiental, para execução da 

política municipal de meio ambiente”. Naquele momento era uma secretaria única de Urbanismo e 

Meio Ambiente, mas como indica o parágrafo único deste artigo: “O órgão central do sistema 

municipal de meio ambiente será a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

que terá a competência da gestão ambiental e exercerá o poder de polícia ambiental do Município”. 

Ou seja, foi declarada a necessidade de separação das duas pastas. 

 

No Artigo 40 são observadas as 18 diretrizes para gestão do meio ambiente no município: 

 

 Incorporação da proteção do patrimônio natural e paisagístico ao processo permanente 

de planejamento e ordenação do território;  

 Criação de instrumentos normativos, administrativos e financeiros para viabilizar a gestão 

do meio ambiente; 

 Consolidação das unidades de conservação ambiental no município; 

 Formulação e execução de projetos de recomposição vegetal, inclusive visando à 

interligação de fragmentos de matas remanescentes; 

 Implementação de programa de combate a incêndios florestais, de acordo com o artigo 

326 da Lei Orgânica do Município, em conjunto com demais órgãos competentes; 

 Implantação de processo de planejamento de arborização urbana; 

 Estabelecimento de programas de mapeamento da vegetação, cadastramento da fauna 

e flora, inclusive da arborização urbana, em conjunto com órgãos ambientais estaduais, 

federais e instituições de pesquisas; 

 Integração dos procedimentos legais e administrativos de licenciamentos e das ações de 

fiscalização do Município com as dos órgãos ambientais do Estado e da União; 
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 Criação de instrumentos administrativos e legais de controle específico das unidades 

municipais de conservação ambiental e de outros espaços naturais protegidos 

legalmente; 

 Fixação de normas e padrões ambientais municipais que assegurem a melhoria da 

qualidade do meio ambiente, e estabelecimento de respectivas penalidades e infrações; 

 Implementação de programas de controle da poluição; 

 Implantação de processo de avaliação de impacto ambiental; 

 Estabelecimento da obrigatoriedade de colocação de placas indicativas contendo as 

principais informações de interesse público nas atividades poluidoras instaladas no 

município; 

 Mapeamento das Áreas de Riscos, com desenvolvimento de estudos geotécnicos dos 

morros da cidade, priorizando aqueles com ocupação humana; 

 Formulação e execução de programas e projetos de recuperação de ecossistemas, 

diretamente ou mediante convênios;  

 Incorporação do gerenciamento dos recursos hídricos às tarefas da gestão do meio 

ambiente do Município, de forma integrada aos órgãos do Estado e da União, que 

possibilite uma melhoria da qualidade da água dos corpos hídricos; 

 Integração das Secretarias de Desenvolvimento Regional às tarefas da gestão ambiental; 

 Criação de um sistema permanente de informações sobre meio ambiente, aberto ao 

público. 

 

A seguir são apresentados quais os instrumentos complementares que foram incorporados a esse 

primeiro texto do Plano Diretor, pois foram previstos detalhamentos dos mecanismos de 

planejamento por meio das cinco Regiões Administrativas criadas, com a realização dos Planos 

Urbanísticos Regionais. Acrescente-se que a atualização desse texto que ocorreu em 2002 para 

incorporar as diretrizes do Estatuto da Cidade não altera aquelas voltadas para a gestão ambiental 

e foram incorporadas em alguns dos Planos Urbanísticos Regionais. 

 

 

2.1.1 Planos Urbanísticos Regionais - Reflexos na Gestão Ambiental 

 

Segundo o artigo 109 do Plano Diretor os “Planos Urbanísticos Regionais (PUR) são leis de 

iniciativa do Poder Executivo, elaborados pelos órgãos municipais responsáveis pela gestão 
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urbanística e ambiental, que estabelecem o modelo de uso e ocupação do solo para cada região 

de planejamento, devendo obedecer às condicionantes estabelecidas pelo diagnóstico ambiental e 

viário municipal, cuja existência é condição para a elaboração do PUR”. Ou seja, definem-se os 

parâmetros urbanísticos a partir das características ambientais e de estrutura urbana da cada uma 

das regiões. O mesmo artigo reforça que o processo de elaboração deve ter garantida a ampla 

participação da comunidade local, as diretrizes setoriais traçadas no Plano Diretor e os modelos de 

organização territorial. Esse desdobramento reforça a importância que essa lei direcionou à 

proteção e conservação ambiental, permitindo um desdobramento nas definições e parâmetros de 

ocupação tendo como base as características do meio físico e condições ambientais considerando 

as características particulares de cada uma das unidades de planejamento definidas. Os PURs 

foram instituídos em três das cinco regiões: Região Praias da Baía, Região Oceânica e Região 

Norte. O PUR da Região de Pendotiba está em fase de desenvolvimento pela Prefeitura de Niterói. 

E não há previsão para a elaboração do PUR da Região Leste.  

 

A seguir será observado como foi executado esse desdobramento e como refletiram as diretrizes 

ambientais:  

 

 Região Praias da Baía, instituída pela Lei Municipal nº. 1483 de 1995: trata-se do primeiro 

desdobramento do Plano Diretor de 1992, segundo o Observatório das Metrópoles, que 

avaliou o processo de desenvolvimento desses instrumentos de planejamento urbano. 

Esse primeiro texto foi considerado restritivo pelo mercado imobiliário. Em 2002 foi 

realizada uma revisão e instituído pela Lei Municipal nº 1967, um novo texto para a região. 

 

As diretrizes que visavam à proteção ao meio ambiente que foram definidas no 

documento de 1995 tinham características técnicas, pois apontavam para preocupações 

como áreas de risco, proposição de estudos geotécnicos, ampliação das áreas verdes 

urbanas, recuperação de áreas degradadas, incorporação de unidades de conservação, 

reflorestamento de encostas, controle ambiental e diretrizes mais amplas que dialogam 

com esses temas. A lei atual apresenta diretrizes mais amplas, mas mantém como foco 

a recuperação de áreas degradadas e a proteção dos ecossistemas, por meio de 

unidades de conservação e insere um novo tema que é o estabelecimento de níveis de 

ruídos para região, a diretriz mais técnica do PUR de 2002 (Ver Quadro 4.1.1.1).  
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Quadro 4.1.1.1 - Diretrizes para proteção do Meio Ambiente, 1995 e 2002 

Diretrizes 

1995 2002 

I - inclusão da proteção do patrimônio natural no 

processo de planejamento e ordenação da região; 

II - estudos geotécnicos dos morros da região, 

priorizando as áreas com ocupação humana e o 

mapeamento das áreas de risco; 

III - manutenção e ampliação do programa de 

controle ambiental; 

IV - aumento do índice de áreas verdes na Zona 

Urbana; 

V - delimitação de áreas de preservação 

permanente; 

VI - criação, implantação e gestão de unidades 

municipais de conservação ambiental; 

VII - controle ambiental de fontes efetivas ou 

potencialmente poluidoras; 

VIII - reflorestamento de encostas; 

IX - recuperação ambiental de áreas degradadas; 

X - proteção do ambiente costeiro. 

I - proteção de paisagens naturais e pouco 

alteradas de notável beleza cênica; 

II - recuperação ou restauração de ecossistemas 

degradados; 

III - adoção de um conjunto de unidades de 

conservação municipais representativas e 

ecologicamente viáveis de ecossistemas da região; 

IV - compatibilização da conservação e 

preservação da natureza com o uso direto e 

indireto do solo urbano e dos seus recursos 

naturais de modo sustentável; 

V - estabelecimento de níveis de ruídos, a fim de 

controlar e reduzir a poluição sonora. 

Fonte: Leis Municipais nº. 1483/95 e nº 1967/2002 

 

No que diz respeito ao zoneamento proposto, em ambos os textos, há a manutenção das definições 

do Zoneamento Ambiental proposto pelo Plano Diretor de 1992 e a aplicação das diretrizes de uso 

e ocupação estabelecidas para as frações urbanas delimitadas no PUR de 20026. Observa-se na 

Figura 4.1.1.1, que a maior área de especial interesse ambiental vai da ponta de Jurujuba até as 

encostas que contornam os bairros de Charitas e São Francisco, que também tem associado na 

sua borda Zonas de Restrição à Ocupação Urbana, na tentativa de conter a expansão urbana 

desordenada nas encostas da região. 

 

                                                
6
 Os parâmetros serão apresentados na seção 5.4.6 
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Figura 4.1.1.1 - Zoneamento Ambiental e Zonas de Restrição à Ocupação Urbana da Região 

Praias da Baia 

 

Fonte: Leis Municipais nº. 1483/95 e nº 1967/2002 
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 Região Oceânica, instituída pela Lei Municipal nº 1968 de 2002, no mesmo processo de 

revisão do PUR Praias da Baía que em 2003 foi alterado pela Lei Municipal nº 2113 e em 

2008 pela Lei nº 2581, “que altera pela terceira vez o PUR das Praias da Baía, de maneira 

pontual e fragmentada, modificando essencialmente o potencial construtivo de algumas 

áreas do centro da cidade e zona sul”7.  

 

A região Oceânica, como apontado anteriormente, foi recoberta pela APA das Lagunas e 

Florestas de Niterói, que foi criada e delimitada pela Lei Municipal nº 1.157/1992 – Plano 

Diretor de Niterói. Seu objetivo foi incentivar a proteção e conservação ambiental, que 

possuía um quadro físico-ambiental diversificado: faixa litorânea, com interligações, por 

meio do sistema hidrológico com o ecossistema das lagunas de Piratininga e 

remanescentes significativos de Mata Atlântica. Essa característica ambiental exige um 

modelo de uso e ocupação no qual esse ambiente natural complexo suporte a estrutura 

urbana. As diretrizes ambientais definidas são iguais ao PUR da Região das Praias da 

Baía. O que difere são as definições das classes do Zoneamento Ambiental (Quadro 

4.1.1.2). 

 

Quadro 4.1.1.2 - Diretrizes e definição do Zoneamento Ambiental PUR Região Oceânica 

Diretrizes Zoneamento 

I – proteção de paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza 

cênica; 

II – recuperação ou restauração de ecossistemas degradados; 

III – adoção de um conjunto de unidades de conservação municipais 

representativas e ecologicamente viáveis de ecossistemas da região; 

IV – compatibilização da conservação e preservação da natureza com o 

uso direto e indireto do solo urbano e dos seus recursos naturais de 

modo sustentável; 

V – estabelecimento de níveis de ruídos, a fim de controlar e reduzir a 

poluição sonora. 

I – Zona de Preservação da 
Vida Silvestre (ZPVS) 
II – Zona de Conservação 
da Vida Silvestre (ZCVS) 
III – Zona de Uso Especial 
(ZUE) 
IV – Zona de Uso Urbano 
(ZU) 

Fonte: Lei Municipal nº 1968/02. Secretaria de Urbanismo e Mobilidade 

 

                                                
7
 Texto já citado na descrição da Região Praias da Baía: REDE DE AVALIAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARA A 

IMPLEMENTAÇÃO DOS PLANOS DIRETORES PARTICIPATIVOS, do Observatório das Metrópoles, Avaliação dos 
Planos Diretores – Estudo de Caso de Niterói. Consultado em:  
http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/niteroiestudodecaso.pdf  

http://www.observatoriodasmetropoles.ufrj.br/niteroiestudodecaso.pdf
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O zoneamento ambiental da região Oceânica possui quatro classes que diferem da 

nomenclatura estabelecida pelo Plano Diretor de 1992, mas com objetivos semelhantes, 

a saber:  

 

 Zona de Preservação da Vida Silvestre (ZPVS), definida como “áreas de domínio 

público ou particular, consideradas de preservação permanente, onde não são 

permitidas quaisquer atividades que importem na alteração do meio ambiente, assim 

como novas edificações, parcelamento do solo, abertura de vias, aterros ou cortes 

de terreno, cortes de vegetação nativa, extração mineral ou quaisquer tipos de 

exploração de recursos naturais”, ou seja, é a categoria mais restritiva, que congela 

o modelo urbano existente e não permite a expansão.  

 

 Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS), definida como “áreas públicas ou 

particulares, com parâmetros restritivos de uso e ocupação do solo” estabelecidos na 

lei, “com vistas à manutenção dos ecossistemas naturais”, também restritiva, mas 

que permite a movimentação de ocupação urbana obedecendo ao modelo territorial 

estipulado para cada uma das frações urbanas.  

 

 Zona de Uso Especial (ZUE), classe que dialoga diretamente com a diretriz para 

adoção de unidades de conservação, pois é definida como área para “unidades de 

conservação ou outros espaços naturais protegidos legalmente, que deverão 

obedecer às normas relativas à legislação específica”. A região Oceânica possui em 

sua delimitação duas unidades de conservação classificadas como ZUE: o Parque 

da Cidade e parte do Parque Estadual da Serra da Tiririca. As lagoas de Piratininga 

e Itaipu também estão consideradas nessa classe. 

 

 Zona de Uso Urbano (ZU), que delimita as áreas “correspondentes às frações 

urbanas e às Áreas de Especial Interesse próprias para ocupação urbana, 

obedecidos os parâmetros” estabelecidos pelo PUR.  

 

A Figura 4.1.1.2 mostra a espacialização dessas classes do zoneamento ambiental 

revelando o núcleo urbano da Região Oceânica, que corresponde à Zona Urbana e o 

restante da região pelo lado leste (esquerdo do mapa) com Zona de Conservação da Vida 
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Silvestre (área de possível expansão controlada pelos parâmetros indicados para as 

frações e as áreas definidas como Zona da preservação da Vida Silvestre que estão 

sobrepostas, em alguns casos, pela Zona de Uso Especial, pois fazem parte do Parque 

da Serra da Tiririca e as áreas de influência do sistema lagunar. 

 

Figura 4.1.1.2 - Zoneamento Ambiental da Região Oceânica 

 

Fonte: Lei Municipal nº 1968/02. Secretaria de Urbanismo e Mobilidade 

 

 Região Norte, instituído pela Lei Municipal nº. 2233 em 2005 e que sofreu alterações em 

2006 pela lei nº 2358 para ajustar parcelamento e frações urbanas. Este PUR é instituído 

com as discussões dos processos de construção dos PURs das outras regiões. ; 

 

As diretrizes ambientais traçadas para a Região Norte são semelhantes as que foram 

direcionadas nos Planos Urbanísticos que o sucederam. Apenas uma diretriz diferiu dos 

outros planos: a incorporação do controle e licenciamento de atividades efetiva e 

potencialmente poluidoras, considerando que nessa região está instalado o grande 
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parque industrial do município, com presença marcante da indústria naval (Quadro 

4.1.1.3). 

 

Quadro 4.1.1.3 - Diretrizes e definição do Zoneamento Ambiental PUR Região Norte 

Diretrizes Zoneamento Ambiental 

I – Proteção de paisagens naturais de notável 

beleza cênica; 

II – Recuperação ou restauração de ecossistemas 

degradados; 

III – Adoção de um conjunto de Unidades de 

Conservação Municipais representativas de 

ecossistemas da região; 

IV – Compatibilização da conservação e 

preservação da natureza com o uso direto e indireto 

do solo urbano e dos seus recursos naturais de 

modo sustentável; 

V – Estabelecimento de níveis de ruídos, a fim de 

controlar e reduzir a poluição sonora. 

VI – Controle e licenciamento de atividades efetiva 

e potencialmente poluidoras; 

I – Área de Preservação Permanente (APP): 

II – Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA); 

III – Zona de Recuperação Ambiental (ZRA); 

IV – Zona de Produção Mineral (ZPM) 

V – Zona de Uso Especial (ZUE) 

VI – Zona de Restrição à Ocupação Urbana (ZROU) 

Fonte: Lei Municipal nº. 2233 /2005 e  alterações da lei nº 2358/2006 

 

As classes do zoneamento ambiental seguem a nomenclatura do Plano Diretor de 1992, 

porém com definições específicas para região: 

 

i. Área de Preservação Permanente (APP): áreas de domínio público ou particular que 

apresentam vegetação em bom estado de desenvolvimento; as faixas marginais dos 

cursos d’água de importância ambiental; os divisores de água que apresentam boas 

condições naturais e que, devido à declividade acentuada, ofereçam risco de 

deslizamento; as áreas com declividade acima de 45º ou que devido às condições 

naturais (tipo de solo, drenagem, cobertura vegetal, etc.) ofereçam risco à população; 

 

ii. Área de Especial Interesse Ambiental (AEIA): áreas públicas ou particulares de 

relevância ambiental e/ou grande beleza cênica, criadas com o propósito de instituir 

unidades de conservação; 
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iii. Zona de Recuperação Ambiental (ZRA): áreas alteradas por ação antrópica ou 

natural, passíveis de serem ocupadas, de acordo com parâmetros restritivos de uso 

e ocupação do solo, cujas características ambientais indiquem a necessidade de 

reflorestamento, renaturalização ou outros projetos de recuperação ambiental; 

 

iv. Zona de Produção Mineral (ZPM): áreas que por suas características geológicas de 

ocorrência de jazidas minerais são destinadas prioritariamente a atividades de 

extração mineral; 

 

v. Zona de Uso Especial (ZUE): unidades ambientais sob regulamento das diversas 

categorias de manejo (Unidades de Conservação) e que possuem objetivos e 

parâmetros definidos por legislação própria. 

 

vi. Zona de Restrição à Ocupação Urbana (ZROU): são áreas passíveis de serem 

ocupadas segundo parâmetros restritivos de uso e ocupação do solo, funcionando 

como amortecimento entre zona urbana e áreas ambientais. 

 

Esse conjunto de diretrizes associado ao referido mosaico de classes de zoneamento 

reflete a forma de gestão que está sendo executada pelo município de Niterói na relação 

entre gestão urbana e gestão ambiental. Para complementar esse quadro apresenta-se 

o Código Ambiental do município (na seção 4.1.3) que é a legislação que foi consolidada 

para orientar a política ambiental municipal com o intuito de permitir a compreensão dos 

principais objetivos, diretrizes e instrumentos da Política Ambiental, de forma a contribuir 

para a construção de maiores sinergias com a Política de Desenvolvimento Urbano. 
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Figura 4.1.1.3 - Zoneamento Ambiental da Região Norte 

 

Fonte: Secretaria de Urbanismo e Mobilidade. 
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2.1.2 Consolidação do Zoneamento Ambiental 

 

Considerando o zoneamento aplicado desde o Plano Diretor de 1992, seus desdobramentos por 

meio dos Planos Urbanísticos Regionais e a implantação das Unidades de Conservação identificam-

se as áreas do município onde há proteção integral do meio ambiente e áreas com finalidade de 

preservação, recuperação e com restrições a ocupações. O Figura 4.1.2.1, mostra a espacialização 

dessas áreas. 

 

Figura 4.1.2.1 - Zoneamento Ambiental e Unidades de Conservação do município de Niterói 

 

Fonte: Secretaria de Urbanismo e Mobilidade, 2015. Elaboração: FGV, 2015 
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2.1.3 Código Ambiental 

 

A lei n° 2602, de 14 de Outubro de 2008, instituiu o Código Municipal Ambiental de Niterói, que se 

tornou referência para a gestão ambiental do município, como definido na parte inicial da lei. O 

fundamento dos princípios da Política Ambiental de Niterói é apresentado em seu primeiro artigo: 

 

Art. 1° - Este Código, fundamentado no interesse local, regula a ação do Poder 
Público Municipal e sua relação com os cidadãos e instituições públicas e privadas, 
na preservação, conservação, defesa, melhoria, recuperação e controle do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de natureza difusa e essencial à sadia 
qualidade de vida.  

  

Os princípios gerais que regem esse fundamento são: 

 

i. O direito de todos ao Meio Ambiente ecologicamente equilibrado e a obrigação de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações;  

ii. A otimização e garantia da continuidade de utilização dos recursos naturais, qualitativa e 

quantitativamente, como pressuposto para o desenvolvimento sustentável; e  

iii. A promoção do desenvolvimento integral do ser humano. 

 

Esse texto inicial tem forte relação com a dinâmica urbana do município, pois sem a plena 

organização e planejamento que dialogue com esse fundamento e esses princípios sempre haverá 

conflito na gestão do uso e ocupação do solo do município. No texto do Plano Diretor de 1992, nos 

objetivos ambientais para a gestão urbana, já se apresentam tais considerações, refletidas nos 

objetivos8 e nas 28 diretrizes traçadas pelo instrumento direcionador da gestão urbana. Portanto, 

manter a sinergia entre os instrumentos faz parte da construção de um processo de planejamento 

territorial alinhado à perspectiva do desenvolvimento e às questões ambientais, como fora 

manifestado na Declaração do Rio, em 1992. 

 

A primeira contribuição desta lei são as definições dos conceitos gerais que a permeiam e que serão 

recepcionados pela leitura técnica e depois na formulação das diretrizes ambientais do PDDU. 

Assim, os conceitos listados no artigo 5º do Código Ambiental são: 

                                                
8
 Os objetivos do PDDU/1992 são: I - conservar a cobertura vegetal; II - controlar atividades poluidoras;  III - promover a 

utilização racional dos recursos naturais; IV - preservar e recuperar ecossistemas essenciais; e V - proteger os recursos 
hídricos.   
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i. Meio ambiente: conjunto de atributos dos elementos naturais e criados, socioeconômicos 

e culturais, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas; 

ii. Ecossistemas: conjunto integrado de fatores físicos e bióticos que caracterizam um 

determinado lugar, estendendo-se por um determinado espaço de dimensões variáveis. É 

uma totalidade integrada, sistêmica e aberta, que envolve fatores abióticos e bióticos, com 

respeito a sua composição, estrutura e função; 

iii. Qualidade ambiental: conjunto de condições que um ambiente oferece, em relação às 

necessidades de seus componentes; 

iv. Qualidade de vida: é resultado da interação de múltiplos fatores no funcionamento das 

sociedades humanas e traduz-se na situação de bem-estar físico, mental e social e na 

satisfação e afirmação culturais, bem como em relações autênticas entre o indivíduo e a 

comunidade; 

v. Degradação ambiental: o processo de alteração negativa do ambiente resultante de 

atividades que podem causar desequilíbrio parcial ou total dos ecossistemas; 

vi. Poluição: a alteração da qualidade ambiental resultante de atividades humanas ou fatores 

naturais que direta ou indiretamente: 

a) Prejudiquem a saúde, a segurança ou o bem-estar da população; 

b) Criem condições adversas ao desenvolvimento socioeconômico; 

c) Afetem desfavoravelmente a biota; 

d) Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais 

estabelecidos; 

e) Afetem as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. 

vii. Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, direta ou indiretamente 

responsável por atividade causadora de poluição ou degradação efetiva ou potencial; 

viii. Recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, o solo, 

o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 

ix. Proteção: procedimentos integrantes das práticas de conservação e preservação da 

natureza; 

x. Preservação: proteção integral do atributo natural, admitindo apenas seu uso indireto; 

xi. Conservação: uso sustentável dos recursos naturais, tendo em vista a sua utilização sem 

colocar em risco a manutenção dos ecossistemas existentes, garantindo-se a 

biodiversidade; 
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xii. Manejo: técnica de utilização racional e controlada de recursos ambientais mediante a 

aplicação de conhecimentos científicos e técnicos, visando atingir os objetivos de 

conservação da natureza; 

xiii. Gestão ambiental: tarefa de administrar e controlar os usos sustentados dos recursos 

ambientais, por instrumentação adequada - regulamentos, normas e investimentos - 

assegurando racionalmente o conjunto do desenvolvimento produtivo social e econômico 

em benefício do meio ambiente; 

xiv. Controle ambiental: conjunto de atividades desenvolvidas pelo órgão ambiental, onde se 

somam ações de licenciamento, fiscalização e monitoramento, objetivando obter ou 

manter a qualidade ambiental; 

xv. Área de preservação permanente: parcela do território, de domínio público ou privado, 

definidas como de preservação permanente pela legislação vigente, destinadas à 

manutenção integral de suas características; 

xvi. Unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as 

águas jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo 

Poder Público, com objetivo de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; 

xvii. Áreas verdes: são espaços definidos pelo Poder Público Municipal, com base no 

memorial descritivo dos projetos de parcelamento do solo urbano, constituídos por 

florestas ou demais formas de vegetação primária, secundária ou plantada, de natureza 

jurídica inalienável e destinados à manutenção da qualidade ambiental; 

xviii. Fragmentos florestais urbanos: são áreas remanescentes de vegetação nativa 

e/ou exótica situadas dentro do perímetro urbano do Município, em propriedade pública 

ou privada, que desempenham um papel na manutenção da qualidade do meio ambiente 

urbano; 

xix. Desenvolvimento sustentável: é o processo criativo de transformação do meio com a 

ajuda de técnicas ecologicamente prudentes, concebidas em função das potencialidades 

deste meio, impedindo o desperdício dos recursos, e cuidando para que estes sejam 

empregados na satisfação das necessidades, atuais e futuras, de todos os membros da 

sociedade, dada a diversidade dos meios naturais e dos contextos culturais; 

xx. Auditoria ambiental: é o desenvolvimento de um processo documentado de inspeção, 

análise e avaliação sistemática das condições gerais e específicas de funcionamento de 

atividades ou desenvolvimento de obras, causadores de impacto ambiental; 
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xxi. Impacto ambiental: efeito por qualquer forma de matéria ou energia, resultante das 

atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetem: 

a) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

b) as atividades sociais e econômicas; 

c) a biota; 

d) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

e) a qualidade e quantidade dos recursos ambientais; 

f) os costumes, a cultura e as formas de sobrevivência das populações. 

xxii. Zona de amortecimento: o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 

humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar 

os impactos negativos sobre a unidade; 

xxiii. Corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da 

biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem 

como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com 

extensão maior do que aquela das unidades individuais; 

xxiv. Costão rochoso: é o nome dado ao ambiente costeiro formado por rochas situado 

na transição entre os meios terrestre e aquático.  

 

A partir desses conceitos compreende-se outro aspecto que direciona a Politica Ambiental que são 

seus 24 objetivos, que também devem ser entendidos como parte da gestão urbanística do 

município e observados para que não haja sobreposição de esforços na governança do território 

municipal. Os objetivos são: 

 

i. Compatibilizar o desenvolvimento econômico-social com a proteção da qualidade do meio 

ambiente e o equilíbrio ecológico; 

ii. Articular e integrar as ações e atividades ambientais desenvolvidas pelos diferentes 

órgãos e entidades do Município, com aquelas dos órgãos federais e estaduais, quando 

necessário; 

iii. Articular e integrar ações e atividades ambientais intermunicipais, favorecendo consórcios 

e outros instrumentos de cooperação; 
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iv. Identificar e caracterizar os ecossistemas do município, definindo as funções específicas 

de seus componentes, as fragilidades, as ameaças, os riscos e os usos compatíveis, 

consultando as instituições públicas de pesquisa da área ambiental; 

v. Preservar e conservar as áreas protegidas, bem como o conjunto do patrimônio ambiental 

local; 

vi. Adotar todas as medidas necessárias no sentido de garantir o cumprimento das diretrizes 

ambientais estabelecidas no Plano Diretor da Cidade, instrumento básico da política de 

pleno desenvolvimento das funções sociais, de expansão urbana e de garantia do bem-

estar dos habitantes; 

vii. Estimular o desenvolvimento de pesquisas e uso adequado dos recursos ambientais, 

naturais ou não;  

viii. Garantir a participação popular, a prestação de informações relativas ao meio ambiente e 

o envolvimento da comunidade; 

ix. Melhorar continuamente a qualidade do meio ambiente e prevenir a poluição em todas as 

suas formas; 

x. Cuidar dos bens de interesse comum a todos: os parques municipais, as áreas de 

proteção ambiental, as zonas ambientais, os espaços territoriais especialmente 

protegidos, as áreas de preservação permanente e as demais unidades de conservação 

de domínio público e privado; 

xi. Definir as áreas prioritárias da ação municipal, relativa à questão ambiental, atendendo 

aos interesses da coletividade; 

xii. Garantir a preservação da biodiversidade do patrimônio natural do município e contribuir 

para o seu conhecimento científico; 

xiii. Propugnar pela regeneração de áreas degradadas e pela recuperação dos mananciais 

hídricos do município; 

xiv. Estabelecer normas que visam coibir a ocupação humana de áreas verdes ou de proteção 

ambiental, exceto quando sustentado por plano de manejo.  

 

Desses objetivos, os três em negrito se relacionam diretamente com o planejamento e a gestão 

urbana do município. O primeiro é o objetivo seis (vi) que recepciona as diretrizes ambientais 

traçadas pelo Plano Diretor do município, sendo entendido como instrumento básico para o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade, direcionador das formas de expansão urbana e 

que garante o bem estar social de seus habitantes.  
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O segundo objetivo é o dez (x) que trata do cuidado com áreas de conservação e preservação 

ambiental, delimitadas nas áreas protegidas e pelo zoneamento ambiental do município que, como 

mencionado anteriormente, foi definido pelo Plano Diretor de 1992 e desmembrado pelos PURs, 

nas três regiões administrativas (Norte, Praias da Baía e Oceânica). 

 

O terceiro é o objetivo catorze (xiv) que trata dos instrumentos normativos para controle da 

ocupação humana em áreas verdes ou protegidas, estabelecendo diálogo direto com os 

instrumentos previstos na gestão urbana de zoneamento, diretrizes de expansão e mecanismos 

indutores ou inibidores nas áreas de expansão da cidade. Se não houver sinergia entre as duas 

políticas, ambiental e urbana, há processos conflitantes na gestão do território do município. 

 

Outra parte importante que é exposta dos artigos 6º a 9º do Código Ambiental é a estruturação do 

Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMAN), que é integrado pelo Órgão Superior – 

representado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (COMAN) -; pelo 

Órgão Central – representado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

(SMARH) -; pelos Órgãos Setoriais – representados pelos órgãos e entidades da Administração 

Pública Municipal direta e funcional, cujas atividades estejam associadas à preservação ambiental, 

à melhoria da qualidade de vida e/ou ao disciplinamento do uso dos bens ambientais e os consórcios 

para gestão integrada de produtos ambientais -; e os Órgãos Concorrentes –representados pelos 

órgãos e entidades da Administração Pública Estadual e Federal, assim como as entidades da 

sociedade civil, com atuação no território municipal voltada, direta ou indiretamente, à preservação 

ambiental, à melhoria da qualidade de vida e/ou ao disciplinamento do uso dos bens ambientais. A 

Secretaria de Urbanismo tem assento no COMAN e faz parte do SIMMAN como órgão setorial, 

estabelecendo, desta forma, um processo para a governança participar das definições dos projetos 

intersetoriais que tenham a coordenação da SMARH. Assim, essa secretaria possui assento no 

COMPUR, como já apresentado na seção 2.3. Outro elemento importante do SIMMAN é a 

estruturação do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, que permite organizar a receita das 

rendas9 previstas para composição do fundo. 

                                                
9
 O artigo 8º definiu as seguintes rendas para o Fundo Municipal de Meio Ambiente: I - dotações orçamentárias;    II - 

receitas decorrentes da aplicação dos instrumentos da política ambiental, previstas na forma da Lei;    III - produtos de 
operações de crédito celebradas com organismos nacionais ou internacionais, desde que destinados para os fins previstos 
nesta Lei na área do Meio Ambiente; IV - subvenções, contribuições, transferências e participações do Município em 
convênios, contratos e consórcios, relativos ao desenvolvimento de programas na área de conservação e de recuperação 
ambiental; V - doações públicas ou privadas; VI - o resultado das aplicações e seus recursos; VII - transferências oriundas 
do Fundo Nacional de Meio Ambiente, como decorrência de contratos de financiamento a fundo perdido; VIII - produto de 
arrecadações de taxas de licenciamento, parecer técnico, multa e juros de mora sobre atos e infrações cometidas, do 
ponto de vista ambiental; IX - produto das parcelas de serviços e de outras transferências que o Município tenha direito a 
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Os instrumentos que orientam a Política Ambiental são os seguintes: 

 

1) Planejamento ambiental; 

2) Zoneamento ambiental; 

3) Criação de espaços territoriais especialmente protegidos;  

4) Estabelecimento de parâmetros e padrões de qualidade ambiental; 

5) Sistema municipal de licenciamento de atividades poluidoras (SIMLAP);  

6) da avaliação de impactos ambientais; 

7) Auditoria Ambiental e Monitoramento; 

8) Monitoramento ambiental;  

9) Sistema de informações ambientais - SIA;  

10) Educação ambiental;  

11) Incentivos às ações ambientais;  

12) Código de limpeza urbana. 

 

Descreve-se a seguir como alguns destes instrumentos se relacionam diretamente com a gestão 

urbana do município:  

 

1) O planejamento ambiental tem como principal função manter um inventário dos recursos 

naturais e a elaboração de diagnóstico ambiental para que se mantenha um sistema de 

informações atualizado e capaz de subsidiar os processos de planejamento urbano; 

 

2) O zoneamento ambiental, cujo item do código recepcionou todo zoneamento definido no 

Plano Diretor de 1992 e dos Planos Urbanísticos Regionais executados até o momento, 

entendido como o principal instrumento de diálogo com a gestão urbana;  

 

3) A criação de espaços territoriais especialmente protegidos, que são estabelecidos 

pelas seguintes categorias:  

 

i. Áreas de preservação permanente;  

                                                
receber por força da lei e de convênios, acordos ou contratos no setor; X - produto de condenações de ações judiciais 
relativas ao meio ambiente; XI - produto das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária ou vinculada 
à obra ou prestação de serviço em meio ambiente; XII - transferências correntes provenientes de repasse pelo Poder 
Público Municipal. 
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ii. Áreas de especial interesse ambiental;  

iii. Áreas de especial interesse paisagístico;  

iv. Zona de uso especial (unidades de conservação);  

v. Áreas de riscos naturais;  

vi. Áreas verdes e os parques urbanos;  

vii. Praias, as lagoas, os rios, as ilhas, as cachoeiras e os afloramentos rochosos 

associados aos recursos hídricos.  

 

Esses espaços territoriais estão sujeitos a regimes jurídicos especiais, pois são 

categorias oriundas de instrumentos jurídicos federais como as resoluções do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA)10, que conceitua as áreas de preservação 

permanente, parques urbanos e área verdes11; o Sistema Nacional de Unidade de 

Conservação (SNUC)12, que define 12 categorias de Unidade de Conservação, 

subdividida em dois grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso 

Sustentável.  

 

4) O Sistema de Informações Ambientais (SAI), definido na lei como Sistema de 

Informações Geoambientais (SIGA), é um dos principais instrumentos para efetivação de 

um sistema de planejamento e gestão mais efetivo, pois constitui a espinha dorsal para a 

tomada de decisão dos gestores e servidores municipais. Esse sistema está em fase inicial 

de concepção e desenvolvimento, mas sua conclusão e implementação devem ser 

consideradas prioritárias pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos. 

 

A correlação desses instrumentos com a Política Urbana vigente mostra a importância dessa lei 

para promoção de diretrizes ambientais para os cenários futuros que orientarão as diretrizes da 

revisão do PDDU de Niterói. Além dos parâmetros legais vigentes as varáveis que devem ser 

                                                
10

 O CONAMA possui uma série de resoluções que tratam das Áreas de Preservação Permanente 
11

 O Ministério do Meio Ambiente tem uma interlocução na definição desses conceitos ver: 

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/parques-e-%C3%A1reas-verdes  
12

 Lei Federal 9985, de 18 de julho de 2000 – Unidades de Uso Integral: 1. Estação Ecológica; 2. Reserva Biológica; 3. 

Parque Nacional; 4. Monumento Natural; 5. Refúgio da Vida Silvestre/ Unidades de Uso Sustentável: 1. Área de 

Proteção Ambiental; 2. Área de Relevante Interesse Ecológico; 3. Floresta Nacional; 4. Reserva Extrativista; 5. Reserva 
de Fauna; 6. Reserva de Desenvolvimento Sustentável; 7. Reserva Particular do Patrimônio Natural. Consultado em 
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/legislacaoambientalvolume1.pdf.  

http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/areas-verdes-urbanas/parques-e-%C3%A1reas-verdes
http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/comunicacao/legislacaoambientalvolume1.pdf
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contextualizadas e caracterizadas são as do meio físico e os riscos eminentes na relação entre as 

formas de ocupação urbana e as características ambientais do município. 

 

 

2.2 Caracterização do Meio Físico 

 

Em meio às transformações induzidas pela expansão urbana, estão presentes na paisagem riscos 

que o meio pode oferecer aos cidadãos, especificamente, os oriundos das condições geológicas e 

geomorfológicas. O foco desta seção é analisar os riscos de se ordenar o espaço sem o 

conhecimento prévio das suas condições ambientais.  

 

O município de Niterói tem sofrido desastres ambientais devido às formas de ocupações, que 

potencializam os riscos, principalmente, os escorregamentos e deslizamentos, ocorridos em 

eventos extremos de chuva. Os exemplos mais marcantes foram os eventos do Morro do Bumba, 

Ponta da Areia em 2010, que serão relatados na seção que faz análise das ocorrências de risco no 

município. São tragédias com perdas significativas, que devem servir de aprendizado para que 

novos eventos similares sejam evitados com a implementação de adequado planejamento urbano. 

 

Neste ano de 2015, por exemplo, ocorreu um deslizamento com movimento de bloco rochoso na 

Rua Martins Torres, como mostra o conjunto de fotos na Figura 4.2.1. Este evento não teve vítimas, 

mas a Defesa Civil fez a interdição de todo o prédio que foi atingindo pelo bloco rochoso, que 

impactou as pilastras de sustentação da edificação. Nas fotos fica claro que a ocupação habitacional 

deflagrou a ocorrência do deslizamento, associada às condições do meio físico. Esses pontos 

também serão tratados na seção de análise de risco. 
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Figura 4.2.1 - Imagens do deslizamento da Rua Martins Fontes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fotos cedidas por Neyde Souza – moradora e sindica 

 

Neste sentido, o planejamento urbano deve analisar as potencialidades e fragilidades presentes no 

espaço. Com frequência, riscos podem ser evitados com alterações simples e pouco onerosas, 

evitando desastres ambientais, danos à imagem e perdas financeiras significativas. Além disso, 

riscos do meio físico devem ser encarados por meio de uma perspectiva complexa, uma vez que 

estão associados aos riscos sociais. Investir em uma estrutura de cidade que respeite as diretrizes 

de um planejamento urbano eficaz, com foco no território, e em especial na correlação com a política 

habitacional, torna-se, portanto, uma forma de prevenir danos e perdas materiais e humanas. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Geologia 
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Essa seção apresenta o contexto geológico, enfatizando os processos de formação e evolutivos do 

substrato, seu conjunto litológico e características principais do município. Para tanto foi realizado 

levantamento bibliográfico junto às instituições de pesquisa e a delimitação das unidades geológicas 

da área do município. 

  

O diagnóstico geológico foi elaborado a partir da compilação de dados bibliográficos e cartográficos 

(mapas topográficos e geológicos), análise de imagens de satélite e processamento cartográfico 

por meio de ferramentas de SIG. As cartas topográficas utilizadas foram: folhas Baía de Guanabara 

e Itaboraí na escala 1:50.000 (IBGE); e o mapa geológico utilizado foi a folha Baía de Guanabara 

na escala 1:100.000 (PRONAGEO, elaboradas pelo CPRM/ Serviço Geológico do Brasil e UERJ). 

 

O Estado do Rio de Janeiro, situado na Região Sudeste do país, está geotectonicamente contido 

na Província Mantiqueira, uma das províncias estruturais definidas por Almeida et al. (1981). A 

Província Mantiqueira representa uma entidade geotectônica com franca orientação Nordeste 

instalada a oeste do Cráton do São Francisco ao final do Neoproterozoico e início do Paleozoico, 

constituindo, juntamente com a Faixa Brasília, a Cunha de Guaxupé e os metassedimentos da 

denominada Faixa Alto Rio Grande, o arcabouço geotectônico do Sudeste Brasileiro (ALMEIDA, 

1998). 

 

O arcabouço geotectônico da Região Sudeste do Brasil é formado por um núcleo estável no 

Neoproterozoico, designado de Cráton do São Francisco (CSF) (ALMEIDA, 1981), circundado por 

orógenos instalados no Neoproterozoico, durante a Orogênese Brasiliana/Pan-Africana, cuja 

estabilização desempenhou importante papel na aglutinação deste setor do Gondwana. Esses 

orógenos foram inicialmente designados de Faixa Brasília a oeste, Faixa Ribeira a sul-sudeste e 

Faixa Araçuaí a leste. A Faixa Móvel Ribeira, segundo Almeida et al. (1981), constitui uma entidade 

geotectônica do Neoproterozoico.  

 

O Estado do Rio de Janeiro localiza-se na porção interna deste cinturão. Portanto, a 

compartimentação tectônica dos terrenos que compõem a geologia deste estado está vinculada à 

evolução tectono-metamórfica da “Faixa” Ribeira. Esta evolução orogênica, considerada por 

Heilbron et al. (2000) como a mais nova no cenário das colagens brasilianas/pan-africanas do 
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referido segmento crustal, foi responsável pela deformação, metamorfismo, magmatismo e 

articulação dos diversos terrenos. 

 

A evolução tectônica da Faixa Móvel Ribeira ocorreu por eventos distintos, destacando-se: a 

amalgamação do continente Gondwana; o metamorfismo/magmatismo Brasiliano; e eventos 

tectônicos rúpteis no fanerozoico. O primeiro evento corresponde à colisão de três placas separadas 

por duas bacias oceânicas há 850 milhões de anos aproximadamente (HEILBRON et al., 2000). O 

metamorfismo/magmatismo Brasiliano deu origem às deformações em diferentes períodos de 

acordo com as fases de metamorfismos, ocorrendo tanto no período sin-colisional quanto no pós 

colisional. Após um grande período de estabilidade crustal, eventos associados à tectônica rúpteis 

foram identificados na região, o primeiro deles datado na transição entre o Permiano/Triássico 

(RICOMINNI, 1989). Outros eventos rúpteis foram descritos e caracterizados como o contínuo 

afastamento entre as placas sul-americana e africana. Soma-se a isso, o enxame de diques de 

rochas básicas datadas de aproximadamente 210 Ma no Triássico. 

 

Os múltiplos eventos da tectônica rúptil perduraram até o Cenozoico, evidenciado pelo 

soerguimento de blocos por compensação isostática e por pulsos magmáticos alcalinos, além de 

episódios distensivos de idade eoceno-oligocênica na abertura do Rift Sudeste (ZALÁN & 

OLIVEIRA, 2005) Além disso, influenciou sobremaneira a dinâmica geomorfológica da região 

sudeste brasileira, inclusive a reativação de processos erosivos pelo rebaixamento do nível de base 

geral. 

 

O município de Niterói está inserido regionalmente na Faixa Móvel Ribeira cuja formação pode ser 

atribuída ao Neoproterozoico no ciclo termotectônico de caráter dúctil aferido ao Brasiliano na 

configuração do supercontinente Gondwana. Este amalgamento continental acarretou na formação 

de um complexo cinturão de dobramentos e empurrões na atual margem do sudeste brasileiro. A 

Faixa Móvel Ribeira é dividida em quatro terrenos tectono-estratigráficos imbricados para NW/W 

em direção ao Cráton de São Francisco, sendo eles: Terreno Ocidental, Terreno Paraíba do Sul, 

Terreno Oriental e Terreno Cabo Frio (TUPINAMBÁ et al., 2007). Em termos estruturais tal processo 

colisional leva as unidades litológicas a um alinhamento de orientação NE (foliação a 330º), 

justamente ortogonal a direção da colisão. Após estabilidade crustal de aproximadamente 400 Ma, 

ocorreram novos esforços tectônicos associados à abertura do oceano Atlântico que culminou em 
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um padrão de fraturamento alinhado na orientação N-S (HEILBRON, et al 1995; HEILBRON et al, 

2004) (Figuras 4.2.1.1 e 4.2.1.2). 

Figura 4.2.1.113 - Mapa tectônico do sudeste brasileiro modificado 

 

Fonte: Heilbron et al. (2004), com as principais unidades do setor central do Sistema Orogênico Mantiqueira. 

 

Figura 4.2.1.2 - Seção tectônica AB transversal ao segmento central da Faixa Ribeira 

 

                                                
13 Legenda das Figura 4.1.1.1 e 4.1.1.2: 1) Bacia do Paraná e riftes/sedimentos cenozóicos; 2) rochas alcalinas do 

Neocretáceo e Paleógeno; Orógeno Brasília: 3) nappes inferiores, 4) nappes superiores; Cráton do São Francisco (CSF): 
5) embasamento, 6) Supergrupo São Francisco, 7) metassedimentos do Domínio Autóctone; Orógeno Ribeira: 8 e 9) 
Terreno Ocidental (Domínios Andrelândia e Juiz de Fora), 10) Terreno (ou Klippe) Paraíba do Sul, 11) Terreno Oriental 
incluindo 12) arco magmático Rio Negro, 13) Terreno Cabo Frio, 14) Terreno Embú; 15) Orógeno Apiaí (Terreno São 
Roque). LTC - Limite Tectônico Central (ou CTB). O retângulo preto refere-se à área do mapa das Figuras 5 e 6. b) Seção 
tectônica AB transversal ao segmento central da Faixa Ribeira (modificado de Heilbron et al., 2004). Traço do perfil e 
legenda vide mapa acima, sendo que 8a, 9a, 10a, 11a,b,c e 13a correspondem às sequências metassedimentares, 
enquanto 8b, 9b,10b e 13b ao embasamento dos respectivos terrenos. 11a - Domínio Cambuci (C), 11b - Domínio Italva 
(IT), 11c - Domínio Costeiro (CO), 12a - Arco Magmático Rio Negro e 12b - granitos colisionais. 
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Fonte: Heilbron et al. (2004), com as principais unidades do setor central do Sistema Orogênico Mantiqueira  

 

Ao todo foram identificadas cinco unidades geológicas no Município de Niterói (Figura 4.2.1.3): 

Complexo Rio Negro; Suíte Rio de Janeiro; Unidade São Fidélis; Depósitos Quaternários; Depósitos 

Fluvio-Marinhos. 

 

Figura 4.2.1.3 - Unidades Geológicas inseridas na cidade de Niterói 

  

Fonte: PRONAGEO CPRM/ UERJ 

 

A partir deste mapeamento descrevem-se sucintamente as unidades geológicas reconhecidas no 

Município de Niterói, de acordo com as descrições constantes no trabalho elaborado pelo CPRM/ 

Serviço Geológico do Brasil e UERJ, PRONAGEO: 

 

 Unidades Precambianas 

 

 Unidade Rio Negro (pIIrn)  
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Definida na Folha Cantagalo (Projeto Faixa Calcária Cordeiro-Cantagalo, CPRM, 

1980), a Unidade Rio Negro é caracterizada por rochas extensamente migmatizadas, 

cujo paleossoma é um biotita gnaisse e anfibólio gnaisse bandado, cujo neossoma 

geralmente é um material quartzo-feldspático de granulação média a fina. Apresenta 

estrutura estromática ou flebítica. 

 

Corpos de gnaisse granítico com estruturas nebulíticas podem ser individualizados 

na escala de 1:50.000. Trata-se de uma rocha de granulação média com partes muito 

homogêneas, cinzento-claras, de foliação incipiente e partes quartzo-feldspáticas 

com um pouco de biotita e muscovita. O gnaisse granítico ocorre com bastante 

frequência entre camadas de biotita paragnaisse, de leptinito e de migmatitos. Todo 

este conjunto pode ser venulado por aplitos e pegmatitos. 

 

Nas Folhas Petrópolis e Itaipava (DRM/RJ, 1981), as denominações da Unidade 

Santo Aleixo e Unidade Bingen foram preteridas em favor de Unidade Rio Negro 

migmatítico e granitóide, respectivamente. Esta Unidade ocorre em grandes 

dimensões em parte do estado, abrangendo as Folhas Cordeiro, Cantagalo 

(DRM/RJ, 80); Baía de Guanabara, Itaboraí, Miguel Pereira, Itaipava (DRM/RJ, 81); 

Nova Friburgo, Duas Barras, Teresópolis e Anta (DRM/RJ, 82). Seus contatos são 

feitos com a Unidade Santo Eduardo, e engloba todo o Batólito Serra dos Órgãos. 

 

 Unidade Suíte Rio de Janeiro (Gnaisse Facoidal) 

 

Definida na Folha Baía de Guanabara (DRM/RJ, 1981), o gnaisse facoidal, integrante 

da suíte Rio de Janeiro, apresenta-se com facóides de K-feldspato bem formados, 

orientados, envoltos por matriz composta essencialmente de plagioclásio (An20), 

quartzo e biotita, que também pode ocorrer na forma de granada. Localmente esta 

rocha exibe várias lentes de biotita gnaisse fino. São bastante comuns as inclusões 

de vários tipos litológicos, sob a forma de intercalações, lentes, diques deformados, 

enclaves ou bolsões, constituídos geralmente por rochas calciossilicatadas, 

leptinitos, granitos, pegmatitos, veios de quartzo, metabasitos, kinzigitos e 

charnockitos. 
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 Unidade São Fidélis (pIIsf) 

 

A Folha São Fidélis (DRM/RJ, 1978) caracteriza-se por migmatitos heterogêneos e, 

com menor frequência, homogêneos. Exibem estrutura estromática e localmente 

dobrada, "schlieren", flebítica e nebulítica. Apresentam intercalações de faixas com 

bandamento gnáissico nítido, faixas leptíniticas, lentes de rocha calciossilicatada, 

núcleos de rochas da "Suíte Charnockítica" e intercalações quartzosas. A sua 

granulação varia desde muito fina até grosseira, sendo frequentes porfiroblastos de 

feldspato configurando uma estrutura “augen". Granada e sillimanita são importantes 

constituintes das variedades gnáissicas. 

 

Seus principais constituintes minerais são: plagioclásio andesina; quartzo; K-

feldspato, onde ortoclásio é mais comum nos tipos gnáissicos e microclina nos tipos 

cataclásticos; biotita; granada; sillimanita; anfibólio, que quando presente, é sempre 

hornblenda; e rutilo acicular como inclusões no quartzo e na granada. Ocorre 

basicamente em todo o Estado, em uma faixa em forma de V com vértice para SW. 

A Unidade Imbé (Folhas Cordeiro e Quartéis, Projeto Faixa Calcária Cordeiro - 

Cantagalo, 1980) passou a denominar-se São Fidélis pela identidade entre estas. 

 

 Unidades Quaternárias 

 

 Sedimentos Fluviais (Qa) 

A sequência sedimentar desta unidade abrange os depósitos de planície de 

inundação, canais fluviais, leques aluviais e tálus.  

 

 Sedimentos Litorâneos (Qc) 

Esta unidade é representada principalmente por feições do tipo praias recentes, 

restingas, cúspides de laguna e dunas litorâneas, podendo também representar 

estreitas linhas de praias primitivas. Seus sedimentos são constituídos por areias 

quartzosas, de coloração esbranquiçada, por vezes amarelada, apresentando-se 

razoavelmente selecionada e com matriz síltica a argilosa, granulometria de fina a 

grosseira, e seus grãos variam de subangulares a arredondados.  
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2.2.2 Geomorfologia 

 

A presente seção contempla a Geomorfologia do município de Niterói (RJ) descrita a partir de dados 

secundários e tem por objetivo fornecer informações para as diretrizes que irão compor o Plano 

Diretor do município. 

 

Para elaboração deste diagnóstico foram consultados os dados e as informações disponíveis na 

literatura geomorfológica existente do município de Niterói. Inicialmente, foram consultadas as 

cartas topográficas Itaboraí, Maricá e Baía de Guanabara em escala 1:50.000, produzidas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Diretoria do Serviço Geográfico do 

Ministério da Guerra (DSG). O sobrevoo e perfilamento a lazer disponibilizados pela Prefeitura do 

município de Niterói foram interpretados para apresentação dos dados em shapefiles no datum 

SIRGAS 2000 Zona 23 S e projeção UTM gerados no software ArcGIS 10.1. 

 

Além de terem sido consultados trabalhos locais e regionais publicados pela Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) como bases bibliográficas, para o presente diagnóstico 

foram gerados: Modelo Digital do Terreno (MDT) com bases nos dados disponibilizadas pela 

Prefeitura de Niterói, mapa hipsométrico com as respectivas faixas altimétricas e foi analisado o 

mapa de geomorfologia da CPRM, de acordo com a classificação de formas do relevo 

(morfoestruturais e morfoesculturais). Esses dois últimos produtos foram entendidos e assimilados 

de acordo com a metodologia desenvolvida por Ross (1990) e Dantas (2000). 

 

A fim de entender os processos formadores do relevo da região e sua relação com a estrutura do 

substrato geológico, cabe situar a área estudada em seu contexto geomorfológico. A ocorrência de 

tipos litológicos distintos e estruturas tectônicas recorrentes colabora com processos intempéricos 

diferenciados, capazes de permitir ou não o entalhe de redes fluviais, a disponibilidade de regolito 

para o transporte erosivo e a natureza dos depósitos sedimentares, resultando assim nas formas 

de relevo existentes. 
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A área estudada situa-se na porção sudeste do país e geologicamente na Faixa Móvel Ribeira, cuja 

formação está relacionada a colisões continentais no Neoproterozoico (entre 750 e 450 Ma atrás) 

no chamado ciclo Brasiliano (ALMEIDA 1976, SCHOBENHAUSS et al, 1984), durante a formação 

do supercontinente Gondwana. Essa formação ocasionou um complexo cinturão de dobramentos e 

empurrões na atual margem do sudeste brasileiro, definindo os litotipos hoje aflorantes nas 

principais rochas do Estado, incluindo intensa granitização, bem como estruturas tectônicas dúcteis, 

como o “trend” de foliação orientado NE-SW nas rochas metamórficas da faixa móvel (HEILBRON, 

et al., 1995; HEILBRON et al, 2004). 

 

Após grande estabilidade crustal no Paleozóico, novos esforços tectônicos ocorreram associados à 

abertura do Oceano Atlântico (entre 150 e 65 Ma BP), que culminou em estruturas rúpteis de 

falhamentos, formadores dos sistemas de “Rifts do Sudeste” acompanhados do sistema de 

fraturamentos em toda extensão do continente. Estes sistemas de fraturas e falhas constituem os 

principais planos de fraqueza para o processo intempérico e consequente esculturação do relevo e 

segue padrões, preferencialmente, nas orientações NE-SW e NW-SE. 

 

Nesse sentido, o intemperismo, tanto físico quanto químico, atua com maior intensidade sobre as 

litoestruturas desse substrato geológico que acumula deformações dos eventos colisionais do 

Neoproterozoico e do evento extensional de abertura oceânica no Juro-Cretáceo. Estas estruturas, 

assim como os litotipos menos resistentes, representam planos de fraqueza que facilitam a ação do 

intemperismo e da erosão no modelamento do relevo no tempo, o que desenha as diversas marcas 

na paisagem com expressiva beleza cênica.  

 

O quadro regional da geomorfologia na qual o município de Niterói está inserido pode ser observado 

na Figura 4.2.2.1, que apresenta as classes geomorfológicas para o Estado do Rio de Janeiro, 

segundo o diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) do Estado do Rio de 

Janeiro. A bacia hidrográfica tem a predominância das planícies fluviais e fluvio-marinhas, ao norte, 

cercada por serras escarpadas e morros isolados, entremeados a essas planícies. 

 



 

 

43 / 118 
 

FGV Projetos CE Nº 0400/15 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 
 

Figura 4.2.2.1 - Mapa Geomorfológico do Estado do Rio de Janeiro 

Fonte: Diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) do Estado do Rio de Janeiro (SEA/Inea, 2011) 

 

A entrada da baía de Guanabara constitui um dos mais importantes acidentes geográficos da costa 

brasileira. Sua origem foi durante a abertura do Oceano Atlântico no Meso-Cenozoico. Esses 

esforços tectônicos geraram os maciços litorâneos no entorno da baía e, posteriormente, a área foi 

invadida pelo mar resultando na formação de extensas planícies associadas, em parte, a estas 

oscilações marinhas do nível do mar. 

 

No limite leste da baía de Guanabara encontram-se os pontões e maciços costeiros de Niterói, área 

de interesse do presente relatório. Os divisores e cabeceiras de drenagem que delimitam o 

município ainda guardam grandes elevações altimétricas em alinhamentos montanhosos, que 

mantêm altitudes em torno de 280m, mas que podem atingir mais de 350m em topos mais altos 

(Figura 4.1.2.2). As encostas íngremes desses alinhamentos montanhosos são repletas de 

afloramentos rochosos e/ou recobertos parcialmente por camadas de solo raso. 
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O Mapa Hipsométrico do município de Niterói (Figura 4.1.2.2), por sua vez, demonstra que as 

maiores elevações encontram-se na porção central e leste do município de Niterói. Essas elevações 

estão associadas a alinhamentos serranos, localmente denominados como Serra da Tiririca, Serra 

do Cantagalo e Serra Grande. Pode-se dizer que os sistemas de fraturas e foliação, das montanhas 

supracitadas, condicionaram sobremaneira o processo de evolução da rede de drenagem local. A 

sequência de fraturas NE-SW remete aos processos de erosão remontante da drenagem 

entalhados de acordo com as condicionantes litoestruturais. Os talvegues principais também 

possuem orientação preferencial para NE-SW. Desta forma, os canais correm, na maior parte das 

vezes, confinados por encostas íngremes que encaixam os estreitos eixos de drenagem, como os 

cursos d’água do Jacaré e o córrego Viração. Ressalta-se ainda que os vales desses cursos d´água 

são rotas preferenciais de movimentos de massa, por isso, essas áreas podem ser consideradas 

como ponto de atenção devido a instabilidade do terreno. 

 

Figura 4.2.2.2 - Mapa hipsométrico: representação do relevo de Niterói 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Niterói/Elaboração FGV 
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Destacam-se na paisagem os picos montanhosos denominados Pedra do Elefante (Alto Mourão), 

localizado na Serra da Tiririca com 330 metros e a Pedra do Cantagalo com 370 metros de altitude, 

considerados os pontos culminantes do município de Niterói. Entretanto, em áreas mais 

densamente ocupadas destacam-se os morro da Viração (293 metros), do Santo Inácio (348 

metros) e da Boavista (217 metros). Nessas áreas foi possível observar alguns pontos de riscos 

naturais que podem deflagrar movimento de massa em período de chuvas fortes, sendo necessário 

um levantamento geotécnico para maior segurança da população local. Nesse sentindo, cabe ainda 

ressaltar que a proximidade dos núcleos residenciais em relação aos maciços costeiros, sobretudo, 

nos picos mais elevados (Pedra Elefante, Morro Santo Inácio, Pedra do Cantagalo e Viração) 

distribuídos geograficamente no município de Niterói, representa riscos em relação à segurança da 

população que reside no entorno, consistindo em pontos de atenção. Nessas áreas uma ampla 

variedade de movimentos de massa, de escorregamentos a corridas, pode ser detonada durante 

períodos de chuvas intensas, principalmente no verão quando elas são mais frequentes e 

torrenciais, além de possíveis quedas de blocos (Figura 4.2.2.3).  

 

Figura 4.2.2.3 - Aspecto do relevo na cidade de Niterói (Modelo Digital de Terreno - MDT), 

com a localização dos principais morros e maciços representativos 
 

  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de Niterói/Elaboração FGV 
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Outros pontos relevantes, do ponto de vista geomorfológico, são as planícies fluvio-costeiras 

constituídas por sedimentos quaternários de origem marinha com granulometria variada. Essas 

planícies estão altamente ocupadas, em sua maioria, pela malha urbana.  

 

As unidades geomorfológicas da área foram classificadas pelo Serviço Geológico do Brasil para 

elaboração do mapa geomorfológico do estado do Rio de Janeiro (2000). No entanto, para o 

diagnóstico geomorfológico final, foram feitas adaptações de acordo com o trabalho de campo e as 

metodologias propostas por Ross (1990) e Dantas (2000). 

 

A metodologia elaborada por Ross (1990) compreende o relevo entre degradação (denudação) e 

agradação (deposição). Nesse sentido, o mapeamento geomorfológico do município de Niterói 

seguiu a divisão hierárquica em diferentes táxons (ROSS, 1990). O primeiro táxon, Unidade 

Morfoestrutural, é caracterizado numa escala macro de compartimentação do relevo, cujas formas 

são interpretadas e classificadas como resultado da estrutura geológica local, de acordo com a sua 

gênese. Já o segundo táxon, Unidade Morfoescultural, é marcado pela ação de agentes exógenos, 

tais como clima, ventos, águas e tempo de exposição sobre as diversas estruturas litológicas. Por 

último, o terceiro táxon, chamado de Sistemas de Relevo ou Unidades do Relevo, foi descrito como 

áreas que demonstram um elevado grau de semelhança geomorfológica, com um conjunto típico 

de padrões morfométricos, de geometria das encostas, densidade de drenagem e coberturas 

incosolidadas.  

 

Com base nestas informações, foi elaborada a Tabela 4.2.2.1 com as divisões geomorfológicas 

mapeadas no município de Niterói e o Mapa Geomorfológico (Figura 4.2.2.4.). 

 

Tabela 4.2.2.1 - Unidades geomorfológicas do município de Niterói 

Unidade 
Morfoestrutural 

Unidade Morfoescultural Sistema ou Unidades de Relevos 

Cinturão Orogênico do 
Atlântico 

Maciços Costeiros e 
Interiores 

Colinas Isoladas 
Domínios Suave Colinoso 

Domínio de Colinas Dissecadas 
Maciços Costeiros 

Morrotes e Morros Baixos Isolados 

D
e
g

ra
d

a
ç
ã

o
 

Bacias Sedimentares 
Cenozóicas 

Planícies Fluvio-Marinhas 

Planície Colúvio-Alúvio-Marinhas A
g

ra
d

a
ç
ã

o
 

Planícies Flúvio-Lagunares 

Planícies Costeiras Planícies Costeiras 
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Fonte: Adaptado de Dantas, 2000 

Figura 4.2.2.4 - Mapa Geomorfológico de Niterói 

 

Fonte: Adaptado de Dantas, 2000 

 

As unidades encontradas na área de interesse são descritas a seguir: 

 

 Colinas Isoladas 

 

O Domínio de Colinas Isoladas apresenta formas de relevo residuais, com vertentes 

convexas e topos arredondados ou alongados (Dantas, 2000). A origem está associada 

à sedimentação de colúvios que mantiveram sua posição após afogamento generalizado. 

As colinas isoladas são resquícios da sedimentação flúvio-marinha que constituem 

atualmente as baixadas litorâneas. Esse domínio apresenta densidade de drenagem 

muito baixa e padrão dendrítico. As amplitudes topográficas são inferiores a 100m e 

constituem gradientes suaves. 
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Esta unidade pode ser identificada em pequenas áreas do município, principalmente, na 

porção noroeste e em menor proporção no bairro de Camboinhas, marcando a transição 

entre os maciços costeiros e as planícies flúvio-lagunares. Configuram ambientes 

topográficos com baixa amplitude de relevo e declividade suave, que são bastante 

ocupadas como nos casos dos bairros de Ingá, Engenhoca e Camboinhas. Algumas 

colinas com cotas altimétricas mais elevadas não foram ocupadas, como o Morro da Boa 

Viagem em Gragoatá e o Morro da Peça em Camboinhas, devido a sua declividade 

acentuada, o que dificultou a instalação de estruturas sobre suas encostas. 

 

Vale destacar que as encostas das colinas desta unidade, mesmo as mais suaves, 

apresentam riscos de deslizamentos, principalmente aquelas que possuem ocupações 

nas suas vertentes. A remobilização do material depositado nestas encostas pode 

desestabilizar os taludes e desencadear processos erosivos em eventos pluviométricos 

extremos. 

 

 Domínios Suave Colinoso 

 

O Domínio Suave Colinoso constitui relevo de colinas pouco dissecadas, e apresenta 

vertentes convexas e topos arredondados ou alongados. De acordo com Dantas (2000) 

a principal diferença reside na expressiva sedimentação de colúvios e alúvios e na 

ocorrência de morrotes alinhados. A densidade de drenagem é baixa a média com padrão 

de drenagem dendrítico. As amplitudes topográficas são inferiores a 50m e os gradientes 

geralmente são muito suaves. 

 

Esta unidade ocorre na região centro-norte do município de Niterói, no sopé dos Maciços 

Costeiros que estão inseridos na mesma unidade, abrangendo os seguintes bairros: 

Várzea das Moças, Rio do Ouro, Muriqui, Maria Paula, Vila Progresso, Badu, Sapê, 

Matapaca, Caramujo, Cantagalo, Maceió, Largo da Batalha, Ititioca e Santa Bárbara. 

 

Sua porção mais a oeste apresenta colinas rebaixadas com topografia em torno de 100m 

de altitude e vales menos encaixados, como no caso do rio Sapê e do rio Pendotiba. 

Estes vales foram intensamente ocupados por adensamentos populacionais, restando 

apenas poucas encostas e topos de morros florestados. Na porção leste desta unidade, 
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que compreende parte do bairro de Muriqui até Várzea das Moças, o relevo é marcado 

por colinas elevadas e declivosas, resquícios dos maciços costeiros. A ocupação é 

menor, limitando-se aos estreitos vales limitados pelos sopés das colinas, como no Rio 

do Ouro, enquanto que as encostas são, em sua maioria, florestadas. 

 

Do ponto de vista morfodinâmico, mesmo as encostas das colinas com baixa declividade 

significam áreas de risco a movimentos de massa devido ao trabalho erosivo exercido 

pelas drenagens. Esta característica agrava-se pelas grandes concentrações 

populacionais próximas a estas área e, em alguns casos, em áreas concentradoras dos 

fluxos de materiais, como áreas côncavas e fundos de vale. 

 

 Maciços Costeiros 

 

Os maciços costeiros estão localizados próximo ao oceano, no entorno da baía de 

Guanabara, e compreendem um conjunto de estruturas montanhosas relativamente 

alinhadas na direção WSW-ENE. De acordo com Ferrari (2001), esses maciços foram 

soerguidos durante a formação do “Rift” Continental do Sudeste do Brasil (RCSB), 

paralelamente às escarpas de falha das serras do Mar e da Mantiqueira, representando 

remanescentes de uma borda meridional do Gráben da Guanabara. 

 

Estes maciços estão associados aos prolongamentos serranos que cortam a porção 

central do município em lineamentos na direção NE/SE, estendendo-se desde o Morro 

do Macaco em Jurujuba até a Serra da Tiririca. Compreendem as áreas mais elevadas e 

declivosas de Niterói, podendo atingir 399m na Serra Grande e 320 no Morro do Catumbi. 

Além disso, compõem esta unidade o Morro do Cantagalo, Morro da Viração, Morro do 

Preventório, Morro do Jacaré, Morro do Cordovil, Serra do Malheiro, Morro do Telégrafo, 

Alto Mourão e o Morro das Andorinhas. 

 

De maneira geral, caracterizam-se pelas encostas abruptas intercaladas pelos vales 

encaixados e amplitude de relevo podendo ultrapassar 200m, como no vale do rio Jacaré. 

Podem ser considerados os divisores topográficos entres os rios que drenam para o mar 

e os que drenam para o interior do continente que, posteriormente, desaguam na Baía de 

Guanabara.  
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A ocupação nesta unidade concentra-se nos fundos de vale, o que preocupa pela grande 

quantidade de material que pode chegar nestes locais em caso de deslizamentos de 

encostas. Outro ponto importante está associado à maior declividade das encostas 

voltadas para sul, aumentando ainda mais a vulnerabilidade dos vales que se encontram 

no sopé destas encostas. Este comportamento pode ser observado nos bairros Jacaré e 

Serra Grande. 

 

 Morrotes e Morros Baixos Isolados 

 

O Domínio de Morrotes e Morros Baixos apresenta um relevo de colinas dissecadas 

exibindo vertentes convexo-côncavas e topos arredondados e/ou alongados. Os morrotes 

e morros dissecados configuram vertentes retilíneas e côncavas com topos aguçados ou 

alinhados. A formação desse domínio está associada à sedimentação de colúvios e 

alúvios, com densidade de drenagem média a alta. Na área de estudo o padrão de 

drenagem pode ser identificado como dendrítico e em parte treliça. As amplitudes 

topográficas geralmente predominam entre 100 e 200m e os gradientes são suaves a 

médios. 

 

São bastante restritos na área de estudo, sendo identificados apenas na porção oeste do 

município, nos bairros Ponta da Areia e Engenhoca. Caracterizam-se por morros de baixa 

elevação circundados por planícies intensamente ocupadas. Um morro típico desta 

unidade é o Morro da Armação em Ponta da Areia com 200m de altitude e concentração 

urbana no seu sopé. 

 

 Planície Colúvio-Alúvio-Marinhas 

 

As Planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas configuram superfícies sub-horizontais, com 

gradientes muito suaves (Dantas 2000). A origem dessas planícies está associada à 

interface com os processos fluviais de encostas e marinhos. Ao norte do município de 

Niterói, as planícies Colúvio-Alúvio-Marinhas constituem os vales compreendidos entre 

os alinhamentos de Domínios Colinosos. As planícies estabeleceram-se próximas à área 

fonte de material retrabalhado das encostas e, neste caso, em contato direto a baía de 
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Guanabara. As planícies aqui citadas, considerando a parte norte do município de Niterói, 

são as áreas mais densamente urbanizadas e ocupadas. 

 

 Planícies Costeiras 

As Planícies Costeiras apresentam superfícies sub-horizontais, com relevo ondulado de 

amplitudes topográficas inferiores a 20 metros (Dantas 2001). A origem das Planícies 

Costeiras está associada a processos de sedimentação marinha e/ou eólica. No 

município de Niterói é possível observar a distribuição da planície costeira voltada para o 

oceano Atlântico, definindo o cordão arenoso de Itaipu, e sendo limitada pela Serra da 

Tiririca e do Morro da Viração. 

 

 Planícies Flúvio-Lagunares 

 

As Planícies Flúvio-Lagunares apresentam superfícies planas. A formação destas 

planícies está associada à interface com os sistemas deposicionais continentais e 

lagunares, constituídos pela interdigitação de depósitos fluviais e marinhos regressivos 

holocênicos. Geralmente são terrenos extremamente mal drenados e com lençol freático 

subaflorante. As Planícies Flúvio-Lagunares compõem parte importante do cenário das 

lagunas referentes à Itaipu e Ipiratininga. A presença de sedimentos argilosos orgânicos 

na área estabelece geneticamente o limite de transição à Planície Costeira no município 

de Niterói. 

 

 

2.2.3 Climatologia 

 

Nesta seção, que apresenta as características climáticas do município de Niterói, serão analisados 

os aspectos físicos e os sistemas atmosféricos que atuam na região. A climatologia é o estado 

médio e o comportamento estatístico da variabilidade dos parâmetros do tempo (temperatura, 

precipitação, ventos, etc.) sobre um período suficientemente longo de uma localidade. As 

características do tempo e do clima podem influenciar não só o meio ambiente, mas também a 

rotina e costumes de uma sociedade.  
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Atualmente, a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ) faz parte de umas das regiões mais 

urbanizadas de todo país. As áreas urbanizadas têm sido alvo dos estudos concernentes ao clima 

urbano, onde o fenômeno chamado “ilha de calor urbano” (ICU) tem sido identificado e relacionado 

à grande mudança no uso e cobertura do solo nos centros urbanos. A ICU pode ser entendida como 

o calor característico das áreas urbanas quando comparadas com seus arredores (não urbanizados) 

e, geralmente, refere-se ao aumento na temperatura do ar. Porém, ela pode, igualmente, referir-se 

ao “calor relativo da superfície ou materiais subsuperficiais” (VOOGT, 2002). A proximidade com o 

oceano pode mascarar a sensação de uma alteração no campo termal em Niterói, mas a região, 

como é densamente urbanizada, pode sofrer os efeitos do aumento da temperatura provocado, 

principalmente, pela intensa ocupação e modificação na cobertura vegetal do lugar. A sensação 

térmica e o aumento nos gastos com energia podem ser as consequências mais perceptíveis da 

ICU (CHANGNON et al, 1996). 

 

Esta seção está fundamentada em dados secundários dos parâmetros meteorológicos 

disponibilizados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Foram analisados dados médios 

de precipitação pluviométrica, temperatura média, umidade relativa do ar, insolação, direção e 

velocidade dos ventos. O período da coleta dos dados é de 1961 a 199014, que constituem as 

Normais Climatológicas, que são obtidas através do cálculo das médias dos parâmetros 

meteorológicos, e obedecem a critérios da Organização Meteorológica Mundial (OMM). Essas 

médias referem-se a um período padronizado de 30 anos (INMET, 2011). Os dados utilizados são 

da estação meteorológica do Rio de Janeiro, localizada na Praça XV – local que apresenta 

condições físicas e atmosféricas bem próximas da realidade de Niterói (Tabela 4.2.3.1). Além da 

análise da sazonalidade apresentada pelos dados, serão considerados aspectos sobre a circulação 

atmosférica local embasada em literatura específica. 

 

Tabela 4.2.3.1 - Estações meteorológicas utilizadas para análise climática 

Estação/Código Latitude/Longitude Altitude (m) 
Período de coleta 

dos dados 
UF 

                                                
14 As indicações de atualização da série é indicada para três décadas seguintes de informações de dados, que segundo 

a padronização OMM é para os períodos de 1981-2000  e 1981-2010, porém o INMET não fez essa atualização - A 
padronização metodológica da série está descrita na publicação do INMET, ver 
http://www.inmet.gov.br/portal/index.php?r=clima/normaisClimatologicas. Outro problema foi que para estação que está 
sendo trabalhada há uma defasagem de dados entre 1984 e 2002 o que inviabilizou reproduzir a metodologia de normais 
para esse trabalho. 



 

 

53 / 118 
 

FGV Projetos CE Nº 0400/15 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 
 

83743 22°53’/43°11’ 11 1961-1990 RJ 

Fonte: Compilação de dados do INMET, 2009. 

 

Como boa parte dos limites municipais de Niterói está em contato com o mar, por meio da Baía de 

Guanabara, o clima local recebe influência da umidade proveniente destas massas d’água, do 

relevo, além dos sistemas atmosféricos que avançam sobre esta região. De acordo com a 

classificação climática de Köppen (1948), o clima da área de estudo é Aw (tropical), com 

temperatura do mês mais quente superior a 22ºC, com verões quentes e chuvosos. O período de 

maiores precipitações ocorre entre dezembro e abril, e o período mais seco entre junho e agosto. A 

temperatura média anual fica entorno de 23,8ºC. A umidade relativa média anual é de 79,1%, e a 

direção predominante dos ventos é de Sul-sudeste (SSE) (MARTINS et al., 2004).  

 

Os fenômenos atmosféricos atuantes na região, em geral, são os que atingem o estado do Rio de 

Janeiro: sistemas frontais, a Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), Sistemas convectivos 

de mesoescala (SCM). Um sistema frontal é composto por uma frente fria e uma frente quente 

acompanhadas de um centro de baixa pressão. As frentes frias, também chamadas de sistemas 

transientes, se configuram a partir do deslocamento das massas polares em direção as latitudes 

mais baixas. No inverno é comum a entrada de massa de ar polar, chamada de Anticiclone Polar 

Migratório (APM), no continente Americano, sendo a frente fria a “faixa de separação” entre o ar 

polar e o ar tropical. Essas frentes são responsáveis pela queda da temperatura e eventos de 

chuvas intensas no RJ. A ZCAS que se configura como uma faixa de nebulosidade, carregada de 

umidade, vinda da região noroeste da Amazônia em direção ao Atlântico Sul, acarreta fortes chuvas 

em todo estado do Rio no período de verão. Casos de precipitação intensa, como os de 11 de 

janeiro de 2011 (região serrana) e 5 de janeiro de 2010 (morro do Bumba), que culminaram com 

deslizamento de terra e vítimas fatais, estavam associados à atuação da ZCAS no estado do Rio 

de Janeiro. 

 

A região Sudeste do país, bem como o Rio de Janeiro, também está submetida aos chamados 

Sistemas Convectivos de Meso-escala (SCME), que são definidos quanto ao tamanho, forma e 

tempo de vida. Quanto ao tamanho, deve apresentar cobertura de nuvens com temperaturas no 

infravermelho menor que -32°C e área maior que 100.000 km² (região interna da nuvem com 

temperatura -52°C e 50.000 km²). A forma desses sistemas deve ser circular, e o tempo de vida 

pode variar de acordo com o tamanho e forma destes sistemas, chegando a durar mais de 6 horas 
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(CAVALCANTI, et al, 2009). No espectro dos SCME destacam-se as Linhas de Instabilidade 

Tropicais e os Complexos Convectivos de Meso-escala.  

 

As Linhas de Instabilidade Tropicais (LITs) são depressões barométricas, na forma de linhas 

organizadas em pequenas dorsais, associadas aos sistemas de alta pressão originários do interior 

do continente, em especial nos meridianos de 45º a 40ºW, sendo muito frequentes durante o verão 

e raras durante o inverno.  

 

Os Complexos Convectivos de Meso-escala (CCME) constituem-se em conjuntos de nuvens 

cumulonimbos, cobertos por densa camada de cirrus, que podem ser facilmente identificados em 

imagens de satélites como sendo sistemas de nuvens aproximadamente circulares, e com um 

crescimento explosivo num intervalo de tempo de 6 a 12 horas. Durante o verão, tais sistemas 

surgem, preferencialmente, nas regiões serranas da região Sudeste. A trajetória de um CCME tem 

geralmente início a leste dos Andes, aproximadamente a 25ºS, e sobre os vales dos rios Paraná e 

Paraguai.  

 

Além dos sistemas atuantes na região, há influência na precipitação local relacionada à incidência 

de ventos úmidos provenientes da Massa Tropical Atlântica (MTA) e da Massa Equatorial 

Continental (MEC). Essas massas de ar se deslocam de acordo com a estação do ano, sendo mais 

intensas no verão. 

 

Dereczynski et al. (2009) analisaram 160 casos de eventos de chuvas intensas (maior que 30,0 

mm/dia) no Rio de Janeiro para o período de 1996 a 2006 e constataram que 77% dos casos foram 

provocados por sistemas frontais que ocorrem durante o ano (com menor frequência no inverno). 

Estes autores identificaram que chuvas intensas no período de verão estavam associadas com a 

ZCAS (13%), sistemas convectivos de mesoescala (8%), e uma pequena parcela (apenas 2%) seria 

provocada pelo efeito de circulação marítima. 

 

De acordo com as normais de precipitação, o período mais chuvoso em Niterói ocorre de dezembro 

até abril, meses em que normalmente são registrados esses sistemas meteorológicos e atuação 

mais intensa das massas de ar semi-estacionadas. É possível elaborar um planejamento para áreas 

consideradas de risco na região em estudo – tanto para enchentes quanto para áreas susceptíveis 
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a deslizamentos -, levando-se em consideração as características da climatologia da precipitação e 

que o período de verão-outono é o mais frágil. 

 

 

 

2.2.3.1 Parâmetros Meteorológicos 

 

Os parâmetros meteorológicos utilizados na caracterização climática de Niterói são: precipitação 

média, temperatura (média, máxima e mínima), umidade relativa do ar, pressão atmosférica, 

insolação, direção e velocidade dos ventos.  

O regime de chuvas que atingem a região em estudo está associado a mecanismos atmosféricos 

como massas de ar, frentes-frias, além da incidência e procedência de ventos úmidos do oceano. 

 

Tabela 4.2.3.1.1 - Precipitação média mensal do período de 1961 a 1990 na estação do RJ 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média anual 

114,1 105,3 103,3 137,4 85,6 80,4 56,4 50,5 87,1 88,2 95,6 169,0 1172,9 

Fonte: Compilação de dados do INMET, 2009. 

 

Para o período de observação (1961-1990), a precipitação total registrada pela Estação durante o 

período sazonal de verão (dezembro-março) apresentou precipitação acima de 100 mm/mês, com 

pico de precipitação durante o mês de dezembro (169 mm), sendo abril o segundo mês com maior 

índice de chuva (137,4 mm) demonstrando um período de transição entre estações verão-outono. 

Para o período de inverno (junho-setembro), a precipitação ficou entre 50,5 e 87,1 mm/mês com o 

mês mais seco em agosto (Gráfico 4.2.3.1.1.). A ocorrência de chuvas intensas no verão está 

associada, em muitos casos, com sistemas frontais, e com a ZCAS. De acordo com a análise de 

Dereczynski et al. (2009), para um período de 10 anos (1996-2006), os sistemas convectivos e a 

ZCAS estavam associados à 77% e 13% (respectivamente) dos casos de chuva intensa no RJ. O 

verão e o outono são as estações do ano mais chuvosas, seguidos da primavera e inverno (Gráfico 

4.2.3.1.2).  
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Gráfico 4.2.3.1.1 - Normal climatológica de Precipitação média anual (mm).  

 

Fonte: Compilação de dados INMET, 2015. 

 

Gráfico 4.2.3.1.2 - Sazonalidade da Precipitação (dados de 1961 a 1990 da estação do RJ) 

 

Fonte: Compilação de dados do INMET, 2009. 
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A temperatura média anual na região em estudo é de 23,7ºC (Tabela 4.2.3.1.2.), com temperaturas 

acima de 21ºC durante todo o ano. As maiores médias ocorrem entre novembro e abril, com índices 

entre 24,2 e 26,5ºC, sendo fevereiro o mês mais quente (26,5º). As menores temperaturas médias 

ocorrem entre maio e outubro, com índices que variam de 21,3 a 23ºC (Gráfico 4.2.3.1.3). As 

temperaturas médias máximas variam entre 30,2°C (fevereiro) e 25°C (setembro) (Tabela 

4.2.3.1.3), e as médias mínimas, entre 23,5°(fevereiro) e 18,4°C (julho). No verão, é comum a 

entrada de massas de ar úmida e quente, promovendo o aumento das temperaturas, além de ser o 

período em que a região recebe maior quantidade de radiação solar.  O Gráfico 4.2.3.1.4 apresenta 

os valores médios mensais da temperatura máxima e mínima. 

 

Tabela 4.2.3.1.2 - Dados de Temperatura média (°C) mensal do período de 1961 a 1990, 

estação RJ 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd. Anual 

26,2 26,5 26,0 24,5 23,0 21,5 21,3 21,8 21,8 22,8 24,2 25,2 23,7 

Fonte: Compilação de dados do INMET, 2009. 

 

Gráfico 4.2.3.1.3 - Normal climatológica de temperatura média anual (ºC) 

 

Fonte: Compilação de dados INMET, 2015. 
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Tabela 4.2.3.1.3 - Dados de Temperatura média máxima e mínima (°C) do período de 1961 a 

1990, estação RJ 

Temperatura média máxima 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd. Anual 

29,4 30,2 29,4 27,8 26,4 25,2 25,3 25,6 25,0 26,0 27,4 28,6 27,2 

Temperatura média mínima 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd. Anual 

23,3 23,5 23,3 21,9 20,4 18,7 18,4 18,9 19,2 20,2 21,4 22,4 21,0 

Fonte: Compilação de dados do INMET, 2009. 

 

Gráfico 4.2.3.1.4 - Temperatura média máxima e média mínima mensal do período de 1961 a 

1990 na estação do RJ (ºC) 

 

Fonte: Compilação de dados INMET, 2009. 

 

Os valores de Umidade Relativa (UR) para a estação apresentam uma variação anual de 3%. Os 

índices de UR variam entre 77 e 80% durante todo ano (Tabela 4.2.3.1.4). Os meses de julho e 

agosto são os que apresentam o menor índice (77%) (Gráfico 4.2.3.1.5), e podem estar associados 
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a influência do Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul (ASAS) - que causa subsidência de ar - e à 

entrada de frentes frias e secas.  

 

Tabela 4.2.3.1.4 - Dados de Umidade Relativa do ar (%) do período de 1961 a 1990 na 

estação do RJ 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd. Anual 

79,0 79,0 80,0 80,0 80,0 79,0 77,0 77,0 79,0 80,0 79,0 80,0 79,0 

Fonte: Compilação de dados do INMET, 2009. 

 

Gráfico 4.2.3.1.5 - Normal climatológica de umidade relativa do ar média anual  

(Umidade Relativa - %) 

 

Fonte: Compilação de dados INMET, 2015. 

 

Os dados da estação meteorológica do RJ apresentam uma média de 2.078,5 horas de brilho solar 

por ano. No período entre janeiro e março ocorrem mais horas de brilho solar na região (196,2 207, 

195,6, respectivamente) (Tabela 4.2.3.1.5.). Nessa época do ano o maior aquecimento da superfície 

acarreta na formação de nuvens de grande desenvolvimento vertical (cúmulos), provocando fortes 

chuvas, normalmente rápidas e no final da tarde. O número de horas de insolação pode estar ligado 

ao período de verão e ao recebimento de maior quantidade de radiação nessa época (se levado em 
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consideração a posição latitudinal da região). A presença de nuvens mais espessas neste período 

também pode funcionar como uma barreira para a passagem da radiação direta à superfície. No 

inverno, a aproximação do Anticiclone do Atlântico Sul (ASAS) com o continente pode ocasionar a 

subsidência do ar, dificultando a formação de nuvens. Com isso, no inverno também pode ocorrer 

períodos com maior número de insolação na região, visto que os meses de julho e agosto 

apresentam os maiores índices depois do verão (Gráfico 4.2.3.1.6).  

 

Tabela 4.2.3.1.5 - Dados de insolação (em horas) do período de 1961 a 1990  

na estação do RJ 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Méd. Anual 

196,2 207,0 195,6 166,0 171,4 157,2 182,5 178,4 136,9 158,5 166,7 160,1 2078,5 

Fonte: Compilação de dados do INMET, 2009. 

 

Gráfico 4.2.3.1.6 - Insolação mensal do período de 1961 a 1990 na estação do RJ  (Horas) 

 

Fonte: Compilação de dados INMET, 2009. 

 

2.2.4 Pedologia 
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Nesta seção serão apresentados o levantamento pedológico e a avaliação da susceptibilidade à 

erosão dos solos que ocorrem dentro dos limites municipais de Niterói, que estudo tem, como 

objetivo identificação, caracterização e delimitação cartográfica dos solos para dar subsídio técnico 

ao planejamento, zoneamento e gestão integrada do Plano Diretor do município. 

 

A exposição do material parental à ação dos agentes intempéricos, como o clima, ao longo do tempo 

promoverá a formação de solos de características distintas de acordo com os seus fatores de 

formação, tais como: relevo e atividade biológica.  

 

Foram realizados levantamentos bibliográficos e de dados já existentes para reconhecimento prévio 

das características pedológicas do município. Dentre a base existente, destaca-se o mapeamento 

pedológico do Estado do Rio de Janeiro, disponibilizado pelo INEA (2012) e o mapeamento 

pedológico do Município do Rio de Janeiro realizado EMBRAPA (2004). Com os dados obtidos 

foram definidas classes de solo, juntamente com a compatibilização dos dados existentes na 

bibliografia supracitada. Além disso, padronizações das nomenclaturas das classes de solo foram 

efetuadas, de acordo com o atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2006).  

 

A avaliação da suscetibilidade à erosão foi efetuada com base na análise das propriedades físicas 

dos solos, das condições do relevo regional em que ocorrem, além de outras características como 

drenagem natural, fases de rochosidade e pedregosidade, cobertura vegetal e condições climáticas 

(pluviosidade). Trata-se por fim da relação de tais variáveis com a fragilidade das terras quanto às 

atividades antrópicas de uso e ocupação do solo que ocorrem no município. 

 

Os atributos diagnósticos descritos a seguir, foram definidos pela EMBRAPA no Sistema Brasileiro 

de Classificação de Solos (2006). Serão apresentados somente os atributos identificados nos solos 

inseridos no município, dentre eles, destacam-se os horizontes diagnósticos superficiais e 

subsuperficiais, grupamento de classes de textura, classes de drenagem e fases do relevo. As 

definições dos atributos são apresentadas a seguir: 

 

 

 

 Contato Lítico 
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Termo empregado para designar material coeso subjacente ao solo. Sua consistência é 

tão marcante que mesmo quando molhado torna a escavação com a pá reta impraticável 

ou muito difícil e impede o crescimento do sistema radicular e a circulação da água. 

 

 Horizontes Diagnósticos Superficiais: 

 

 Horizonte A moderado: é um horizonte superficial que apresenta teores de carbono 

orgânico variáveis, espessura e/ou cor que não satisfaçam as condições requeridas 

para caracterizar um horizonte A chernozêmico ou proeminente. 

 Horizonte A fraco: é um horizonte superficial que apresenta teores de carbono 

orgânico inferiores a 5,8 g/kg, cores muito claras, com estrutura fracamente 

desenvolvida. 

 Horizonte A proeminente: constitui horizonte superficial relativamente espesso (pelo 

menos 18 cm de espessura) com estrutura suficientemente desenvolvida para não 

ser simultaneamente maciço e duro, ou mais coeso, quando seco, ou constituído por 

prismas maiores que 30 cm. É um horizonte de cor escura (croma úmido inferior a 

3,5 e valores mais escuros que 3,5, quando úmido, e que 5,5, quando seco) com 

saturação por bases (V) inferior a 65% e conteúdo de carbono igual ou superior a 6,0 

g/kg. 

 Horizonte A chernozêmico: É um horizonte mineral superficial, relativamente 

espesso, de cor escura, com alta saturação por bases.  

 

 Horizontes Diagnósticos Subsuperficiais: 

 Horizonte B textural: é um horizonte mineral subsuperficial no qual há evidências de 

acumulação, por iluviação, de argila silicatada. O horizonte B textural possui um 

acréscimo de argila em comparação com o horizonte sobrejacente eluvial e, 

usualmente, apresenta cerosidade. 

 Horizonte B Latossólico: é um horizonte mineral subsuperficial, cujos constituintes 

evidenciam avançado estágio de intemperização que pode ser evidenciada pela 

alteração quase completa dos minerais primários e/ou pela presença de minerais de 

argila 2:1. Apresenta intensa lixiviação de bases e concentração residual de 

sesquióxidos, além de quantidades variáveis de óxidos de ferro e de alumínio. Deve 
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ter no mínimo 50 cm de espessura, textura franco arenosa mais fina, não podendo 

haver mais de 4% de minerais primários alteráveis. 

 Horizonte B incipiente: o horizonte incipiente caracteriza-se como horizonte 

subsuperficial, subjacente ao horizonte A, Ap (antropizado) ou AB (transição do 

horizonte A para o horizonte B), que sofreu baixa alteração física e química mas que 

possibilitou o desenvolvimento de cor e unidades estruturais. Em relação à 

espessura, este horizonte deve apresentar no mínimo 10 cm e, em geral, apresenta 

cores brunadas, amareladas e avermelhadas. 

 

 Grupamentos de Classes de Textura 

 

A textura, em ciência do solo, corresponde à composição granulométrica da terra fina 

seca ao ar (TFSA), obtida em laboratório. Foram consideradas as seguintes classes de 

textura, conforme os teores de argila, areia e silte determinados em laboratório: 

 

 Textura muito argilosa: identifica solos com mais de 600 g de argila/kg; 

 Textura argilosa: quando o solo tem entre 350 e 600 g de argila/kg; 

 Textura média: quando o solo contém 350 g de argila e mais de 150 g de areia/kg, 

excluídas as classes texturais areia e areia-franca; 

 Textura arenosa: refere-se às classes texturais areia e areia-franca. 

 

Para as classes de solos com significativa variação textural entre horizontes superficiais 

e subsuperficiais, a textura é expressa em forma de fração, por exemplo, textura 

média/argilosa. A caracterização efetuada em função da proporção de cascalhos 

(diâmetro de 2 a 20 mm) em relação à terra fina (fração menor que 2 mm) separa solos 

através das seguintes classes: 

 

 Textura muito cascalhenta: quanto existe mais de 50% de cascalho na composição 

granulométrica do horizonte; 

 Textura cascalhenta: quando esse valor oscila entre 15 e 50% de cascalho; e 

 Textura com cascalho: quando as quantidades de cascalho variam entre 8 e 15%. 
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 Grupamentos de Classes de drenagem 

 

Referem-se à quantidade e velocidade com que a água recebida pelo solo infiltra e/ou 

escoa, afetando as condições hídricas do solo (período em que permanece seco, úmido, 

molhado ou encharcado). 

 

 Fortemente drenado: a água é removida rapidamente do perfil; os solos com esta 

classe de drenagem são muito porosos, de textura arenosa média e muito 

permeáveis. 

 Bem drenado: a água é removida do solo com facilidade, porém, não rapidamente; 

os solos com esta classe de drenagem comumente apresentam textura argilosa ou 

média, não ocorrendo normalmente mosqueados devido à processos de oxidação e 

redução. Entretanto, quando presente, o mosqueado ocorre em profundidade, 

localizando-se a mais de 150 cm da superfície e/ou a mais de 30 cm do topo do 

horizonte B ou C. 

 Moderadamente drenado: a água é removida do solo um tanto lentamente de modo 

que o perfil permanece molhado por uma pequena, porém, significativa parte do 

tempo. Estes solos geralmente apresentam uma camada de permeabilidade lenta no 

solum com o lençol freático encontrando-se abaixo deste. Podem apresentar 

mosqueados na parte inferior do horizonte B. 

 Mal drenado: a água é removida do perfil tão lentamente que este permanece 

molhado por uma grande parte do ano. O lençol freático comumente está à superfície 

ou próximo dela. É frequente a ocorrência de mosqueado no perfil e características 

de gleização. 

 Muito mal drenado: a água é removida tão lentamente que o lençol freático 

permanece à superfície durante a maior parte do ano. Estes solos ocupam áreas 

planas e/ou depressões onde há estagnação da água. São comuns características 

de gleização e/ou acúmulo superficial de matéria orgânica. 

 

 Fases 

 

O critério de fases tem como objetivo fornecer informações adicionais sobre as condições 

ambientais. São comumente empregadas fases de relevo, pedregosidade e rochosidade: 
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 Pedregosidade: utilizam-se os termos fase pedregosa ou fase muito pedregosa para 

caracterizar solos com quantidades de calhaus e matacões, na parte superficial ou 

subsuperficial do solo, suficientes para impedir ou restringir o uso de implementos 

agrícolas. 

 Rochosidade: denominam-se solos pela fase rochosa quando há presença de 

matacões com diâmetro maior do que 100 cm à superfície do solo ou para designar 

a presença de lajes de rochas com uma camada ou um horizonte de solo (A) à 

superfície. 

 

 Relevo 

 

O nome da fase de relevo acompanha a descrição da unidade de solos com o intuito de 

fornecer subsídios ao estabelecimento de limitações com relação ao emprego de 

implementos agrícolas e, mediante avaliação da declividade e comprimento das 

pendentes, auxiliar na determinação da susceptibilidade à erosão. As formas de relevo 

que acompanham a designação da unidade de solos são as seguintes: 

 

 Relevo plano: corresponde a superfícies de topografia esbatida ou horizontal, onde 

os desnivelamentos são muito pequenos, com declividades variáveis entre 0 e 3%. 

 Relevo suave ondulado: caracterizado por superfícies de topografia pouco 

movimentada, constituída por conjuntos de colinas (elevações de altitudes relativas 

até 100 m), apresentando declives suaves, entre 3 e 8%. 

 Relevo ondulado: designa superfícies de topografia pouco movimentada, 

constituídas por conjunto de colinas, com declives moderados, entre 8 e 20%. 

 Relevo forte ondulado: corresponde a superfícies de topografia movimentada, 

formadas por morros (elevações de 100 a 200 m de altitudes relativas) e, raramente, 

colinas, com declives fortes, predominantemente variáveis de 20 a 45%. 

 Relevo montanhoso: caracteriza superfícies com topografia vigorosa, com 

predomínio de formas acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas 

e maciços montanhosos, apresentando desnivelamentos relativamente grandes 

(superiores a 200 m) e declives fortes ou muito fortes, predominantemente variáveis 

de 45 a 75%. 
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A avaliação geral da susceptibilidade dos solos à erosão, que reflete a maior ou menor resistência 

dos solos à ação dos agentes da erosão, foi efetuada principalmente com base nas características 

e propriedades físicas dos solos e nas condições do relevo regional em que ocorrem. 

 

A seguir são descritas as principais classes de solos que ocorrem em Niterói, seja como 

componentes dominantes ou como componentes co-dominantes associados por inclusão em 

unidades de mapeamento, de acordo com o mapeamento realizado pelo INEA (2012). Ao todo, 

foram identificadas cinco classes de solo que foram agrupadas por unidades de mapeamento de 

acordo com os dados obtidos na bibliografia consultada (Figura 4.1.4.1). 

 

a) Argissolo Vermelho Amarelo (PVA) 

 

Esta classe é constituída por solos minerais, não hidromórficos, bem intemperizados, 

bastante evoluídos, apresentando horizonte B textural abaixo do A ou E, com argila de 

atividade baixa ou com argila de atividade alta conjugada com saturação por bases baixa. 

O horizonte B textural é formado pela acumulação de argila com sequência de horizontes 

A, Bt, C. São solos que têm nítida diferenciação textural entre os horizontes A e B. Têm 

cores mais amarelas do que o matiz 2,5YR e mais vermelhas do que o matiz 7,5YR, na 

maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

 

É a classe de solo mais representativa no município de Niterói, podendo ser identificado 

ao longo dos limites norte/nordeste e na porção central do município. Situam-se em 

diferentes ambientes topográficos, sobre os prolongamentos dos maciços costeiros, 

assim como, nas colinas suaves inseridas no município. Localizam-se em todas as 

regiões de planejamento do município de Niterói. Os Argissolos possuem considerável 

suscetibilidade à erosão, uma vez que uma de suas características morfológicas é a 

transição textural abrupta entre os horizontes. Nesta classe de solo, há o acúmulo de 

argila em horizontes subsuperficiais podendo promover retenção de água no solo e gerar 

descontinuidade hidráulica no contato entre horizontes, o que agrava a ocorrência de 

ravinas ou voçorocas (SANTOS et al., 2001).  
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b) Cambissolo Hápico Tb distrófico (CXbd) 

 

Compreende solos minerais pouco desenvolvidos, em estágio incipiente de evolução, que 

apresentam sequência de horizontes A-Bi-C. Esta classe de solo possui geralmente perfil 

raso ou pouco profundo, em relevo ondulado a forte ondulado e montanhoso. São solos 

não hidromórficos, moderados a acentuadamente drenados, apresentando na maioria 

dos casos saturação em bases baixa, textura média arenosa ou argilosa, com argila de 

atividade baixa e por vezes fase cascalhenta e pedregosa. A presença de minerais 

primários que se decompõem facilmente indica o baixo grau de intemperismo atuante nos 

perfis de solo. Caracterizam-se por solos com argila de atividade baixa e baixa saturação 

por bases (V < 50%) na maior parte dos primeiros 100 cm do horizonte B (inclusive BA). 

 

c) Espodossolo humilúvico hidromórfico (EKg) 

 

A classe dos Espodossolos humilúvicos Hidromórficos é constituída por solos com 

horizonte B espódico, horizonte formado em condições de má drenagem a partir de 

material arenoso, com acumulação de matéria orgânica e sesquióxidos de ferro que agem 

como material cimentante. São profundos, arenosos, ácidos a moderadamente ácidos, 

com baixa saturação em bases. Apresentam sequência de horizontes do tipo A, E, Bh e 

C. Permanecem saturados com água em um ou mais horizontes, dentro de 100 cm, boa 

parte do ano. 

 

Ocorrem, preferencialmente nas baixadas interlagunares, localizadas na Região 

Oceânica, e próximas à faixa de praia de Piratininga e Camboinhas. Apesar de apresentar 

agentes cimentantes em sua morfologia, o que pode atribuir maior coesão entre as 

partículas do solo, esta classe de solo é bastante restrita quanto ao uso, uma vez que 

apresenta horizonte mal drenado e textura essencialmente arenosa. Neste sentido, está 

sujeita aos processos erosivos associados a ravinas e voçorocas e ao transporte eólico. 
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d) Gleissolo Háplico (GX) 

 

São solos característicos de ambientes alagados ou sujeitos a alagamento como margens 

de rios, apresentando horizonte A (mineral) ou H (orgânico), acima de horizonte glei de 

coloração cinzento-olivácea, esverdeado ou azulado, resultado de modificações sofridas 

pelos óxidos de ferro no solo em condições de encharcamento (ambiente redutor). 

Portanto, estão em condições de encharcamento durante o ano todo ou parte dele e, por 

isso, são mal drenados, podendo apresentar textura bastante variável ao longo do perfil, 

contudo, o horizonte glei caracteriza-se por um horizonte argiloso. Os Gleissolos são 

saturados por água durante quase todo o ano, ao menos que tenha sido drenado 

artificialmente. 

 

Esta classe de solo pode ser identificada em boa parte das baixadas costeiras que 

apresentam relevo plano ou suave ondulado submetidas aos regimes das marés, como 

nas Regiões de Planejamento Oceânica e Norte. Como apresentado, os Gleissolos estão 

sempre condicionados a ambientes de encharcamento durante boa parte do ano e na 

área de estudo isso não é diferente. Por causa desta característica, este solos são 

vulgarmente conhecidos como “solos moles” criando um obstáculo para a construção de 

determinadas estruturas sobre estes ambientes. 
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Figura 4.2.4.1 - Classes de solos inseridas na cidade de Niterói e corrigir fonte Classes de 

solos inseridas no município de Niterói  

 

Fonte: INEA (2012). Descrição da Legenda das unidades de mapeamento. 

 

As unidades de mapeamento de solos constituem um conjunto de áreas de solos, com posições e 

relações definidas na paisagem. São formadas por diferentes classes de solo, que estão inseridas 

em um contexto espacial semelhante e podem ser divididas em unidades simples (compostas por 

um único componente) ou por associação de solos que consistem de combinações de duas ou mais 

classes distintas, ocorrendo em padrões semelhantes da paisagem (IBGE, 2007). 

 

Ressalta-se que no Mapa Pedológico serão apresentados os limites das unidades de mapeamento 

estabelecidos de acordo com os padrões da paisagem (geologia, relevo, vegetação), sendo 

compostas por associações de até 4 classes de solo. Ao todo, foram definidas 5 (cinco) unidades 

de mapeamento15. 

                                                
15 Informações mais pormenorizadas sobre os procedimentos de classificação poderão ser obtidas nas seguintes publicações: critérios 
para distinção de classes de solos e de fases de unidades de mapeamento - normas em uso pelo centro nacional de pesquisa de solos 
- EMBRAPA (EMBRAPA, 1988a); procedimentos normativos de levantamentos de solos (EMBRAPA, 1995); manual de descrição e 
coleta de solo no campo (SANTOS et al., 2005); sistema brasileiro de classificação de solos (EMBRAPA, 2006) e manual técnico de 
pedologia (IBGE, 2007). 
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 AR1 - AFLORAMENTO DE ROCHA, relevo escarpado e montanhoso + ARGISSOLO 

VERMELHO-AMARELO léptico Eutrófico, textura média e argilosa, horizonte A 

moderado, relevo montanhoso e forte ondulado + NEOSSOLO LITOLICO Distrófico 

típico, textura média e cascalhenta, A moderad, relevo montanhoso. 

 

 EKg1 - ESPODOSSOLO HUMILÚVICO Háplico, horizonte A moderado e proeminente, 

textura arenosa, relevo plano + NEOSSOLO QUARTZARENICO Órtico típico, A 

moderado e fraco, textura arenosa, relevo plano. 

 

 GXbd1 - GLEISSOLO HÁPLICO Tb Distrófico típico, horizonte A moderado, textura 

média e argilosa, relevo plano + GLEISSOLO MELÂNICO típico, A húmico, textura muito 

argilosa e argilosa, relevo plano. 

 

 PVAd1 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, horizonte A moderado, 

textura argilosa, relevo ondulado + ARGISSOLO AMARELO típico, A moderado, textura 

média e argilosa, relevo ondulado. 

 

 PVAd2 - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO Distrófico típico, horizonte A moderado, 

textura argilosa, relevo ondulado + ARGISSOLO AMARELO típico, A moderado, textura 

média e argilosa, relevo ondulado + NEOSSOLO LITÓLICO Distrófico típico, A moderado, 

relevo forte ondulado e montanhoso. 

 

 

2.2.5 Recursos Hídricos 

 

A análise dos recursos hídricos do município de Niterói está baseada na descrição física e ambiental 

das bacias e sub-bacias hidrográficas inseridas dentro dos limites municipais de Niterói. 

 

Conhecer os cursos d’água e seu comportamento hidrológico, bem como a gestão exercida sobre 

estes, é, indubitavelmente, importante para o planejamento urbano. A gestão dos recursos hídricos 

do Brasil está organizada - em escala macro - em 12 Regiões Hidrográficas (RHs) implementada 

pela Lei das Águas (Lei 9.433/97). Niterói está inserido na RH Atlântico Sudeste (Figura 4.2.5.1). 
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Esta RH abrange importantes regiões, como a região metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), 

região metropolitana de Vitória (ES) e a baixada Santista (SP). A RH Atlântico Sudeste tem 

aproximadamente 214.629 km² e seus principais rios são o Paraíba do Sul e o rio Doce. Por tratar-

se se uma região altamente urbanizada, os recursos hídricos dessa RH podem ser impactados 

negativamente, devido, sobretudo, à pressão exercida pelos múltiplos usos da água, somada à 

ineficiência do cumprimento de políticas públicas. De acordo com CHRISTOFOLETTI (1980), 

quando a área urbana de uma bacia hidrográfica for superior a 10% do valor de sua área total, os 

problemas relacionados aos cursos d’água começam a tomar volume. 

 
Figura 4.2.5.1 - Regiões Hidrográficas do Brasil 

 

Fonte: base de dados do MMA, 2003. 

Este item foi elaborado com base em bibliografias específicas da área, e utilizando dados 

secundários disponibilizados pelos principais órgãos gestores dos recursos hídricos no país, como 

a Agência Nacional das Águas (ANA), o Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos 

(SNIRH), o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Prefeitura Municipal de Niterói. O diagnóstico 

dos recursos hídricos terá a descrição dos aspectos físicos e geográficos das bacias e sub-bacias 

hidrográficas, pois são as unidades das quais podem ser extraídas informações mais precisas e 

relevantes para o planejamento urbano. Esta seção consiste na identificação das bacias hidrográfica 

e seus aspectos gerais, de dados hidrológicos, dos cursos d’água e seus regimes. 
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Além da divisão do território nacional em RHs, o estado do Rio de Janeiro também foi dividido em 

RHs (Figura 4.2.5.2) com o intuito de melhorar o gerenciamento dos corpos hídricos do estado. 

Nessa divisão foram estabelecidas nove RHs -  Resolução CERHI-RJ nº 107 de 22 de maio de 2013 

(INEA, 2015). As regiões hidrográficas estão subdivididas em unidades hidrológicas, segundo o 

Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI), com o objetivo de determinar das disponibilidades 

hídricas, demandas de recursos hídricos e o balanço hídrico, visando ao planejamento sustentável 

dos recursos hídricos regionais.  

 

Figura 4.2.5.2 - Mapa das Unidades Hidrológicas de Planejamento 

 

Fonte: Diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) do Estado do Rio de Janeiro (INEA,2011) 

 

O município de Niterói está inserido na RH V – Baía de Guanabara. Nessa RH se concentra o maior 

contingente populacional do estado, e a maior vazão de retirada dos recursos hídricos. A maior 

parte da água utilizada para abastecimento público é proveniente da RH II – Rio Guandu (INEA, 

2015). Além disso, por ser uma área altamente urbanizada, muitos cursos d’água sofreram 

alterações (retificação) e auto grau de poluição (Figura 4.2.5.3). 

 

http://www.inea.rj.gov.br/cs/groups/public/@inter_digat_geagua/documents/document/zwff/mde5/~edisp/inea_019733.pdf
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Figura 4.2.5.3 - Região Hidrográfica V – Baía de Guanabara com a localização 

 do município de Niterói  

 
Fonte: base de dados INEA, 2015. 

 

A RH da Baía de Guanabara é formada por unidades hidrológicas de planejamento, conforme o 

Quadro 4.2.5.1, das quais duas encontram-se no município de Niterói: Vd2, Rios Guapimirim, 

Caceribu e Guaxiba e V-e1, Lagoas de Niterói. Essas unidades também servem como base para 

agregação dos subcomitês da Baía Guanabara. 

 

Quadro 4.2.5.1 - Subdivisão da Região hidrográfica da Baía de Guanabara 

RH-V 

V - a Rios Iguaçu e Saracuruna 

V - b Lagoa de Jacarepaguá e Marapendi 

V-c1 Rios Pavuna-Meriti, Faria-Timbó e Maracanã 

V-c1 Ilha do Governador 

V-c1 Ilha do Fundão 

V-c2 Lagoa Rodrigo de Freitas 

V-d1 Rio Macacu 

V-d2 Rios Guapimirim, Caceribu e Guaxindiba 

V-d2 Ilha de Paquetá 

V-e1 Lagos de Niterói 

V-e2 Lagoa de Maricá 

Fonte: Diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) do Estado do Rio de Janeiro (INEA,2011) 
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Para caracterização do uso da água na região em estudo, foram utilizadas informações da RH 

Atlântico Sudeste. Nessa RH há um predomínio do uso urbano em relação aos demais usos, 

chegando a quase 50% de toda a demanda de água. Esse uso é predominante devido à presença 

das regiões metropolitanas do Rio de Janeiro - RJ e Vitória - ES. Outros usos nessa RH são para 

irrigação e setor industrial, representando, respectivamente, 27% e 20% de toda a demanda da 

região. É Possível ver também a vazão de retirada para os diferentes tipos de uso na RH Atlântico 

Sudeste. Tais dados são apresentados na Tabela 4.2.5.1. 

 

Tabela 4.2.5.1 - Vazão de retirada na RH Atlântico Sudeste em 2010 

RH Atlântico 

Sudeste 

Abastecimento 

Urbano 

Abastecimento 

rural 

Dessedentação 

animal 
Irrigação 

Abastecimento 

industrial 

Vazão retirada 

(m³/s) 
104,2 3,2 5,7 57,4 43,1 

Fonte: ANA, 2013 

 

Os principais cursos d’água que drenam as bacias hidrográficas de Niterói são: rio Pendotiba, rio 

Muriqui, rio Jacaré, rio João Mendes, canal do Camboatá (Figura 4.2.5.4). Tais cursos d’água 

apresentam regime perene, com período de cheia na estação chuvosa (verão), e vazante na 

estação mais seca (inverno).  

 

Na RH V – Baía de Guanabara é comum a ocorrência de enchentes no período chuvoso (verão), e, 

na maioria das vezes, está relacionada aos fenômenos naturais locais, resultantes de episódios 

climáticos excepcionais (Chuvas Intensas) e da característica do relevo da região que favorece as 

suas formações (ROBERTO, 2009). Com relação às áreas susceptíveis a inundação, os cursos 

d’água podem transbordar causando alagamentos ou inundações no período de chuvas, 

principalmente nos canais localizados na região central de Niterói. 
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Figura 4.2.5.4 - Bacias hidrográficas da cidade de Niterói 

 

Fonte: base de dados INEA, 2015. 

 

 

2.2.5.1 Bacia hidrográfica Oceânica 

 

Os rios localizados na porção sul do município de Niterói fazem parte da bacia hidrográfica 

Oceânica, onde, a maioria deles deságua nas lagoas de Piratininga e Itaipu. Os principais rios dessa 

bacia são os rios João Mendes, rio Jacaré, e o canal Camboatá. O complexo da Serra Grande 

composto pelos Morros do Cantagalo, Jacaré e Serra do Malheiro - limitadores naturais das bacias 

lagunares - não chega a atingir o mar, formando os principais canais de drenagem das planícies e 

lagunas de Piratininga e Itaipu (BATISTA e FERNANDES, 2009).  O rio João Mendes nasce na 

serra do Malheiro e deságua na lagoa de Itaipu. Parte dessa bacia encontra-se dentro do Parque 

estadual da Serra da Tiririca e da Reserva ecologia Darcy Ribeiro. No médio e baixo curso do rio 

João Mendes o rio apresenta pouca declividade, passando por uma área urbanizada, que, pela 

ausência de planejamento, provoca o acúmulo de sedimentos no leito do rio e também da lagoa de 
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Itaipu (GALVÃO, 2008). O rio Jacaré, o principal contribuinte da laguna de Piratininga, é responsável 

por conduzir grande carga de sedimentos para essa laguna, desencadeando o seu assoreamento. 

 

O rio João Mendes nasce na serra do Malheiro que funciona como divisora de água entre a bacia 

supracitada e a bacia Caceribu. A nascente encontra-se aproximadamente em 250-300 metros de 

altitude numa vertente de alta declividade e com uma vegetação exuberante. Até chegar à lagoa de 

Itaipu, local que deságua, corre por uma extensa planície fluvio-marinha de baixa declividade e 

altamente ocupada pelos bairros Engenho do Mato, Itaipu, Maravista, Santo Antônio, Serra Grande 

e Várzea das Moças. Vale ressaltar que em período de chuva, o rio João Mendes transborda, o que 

demanda a elaboração de planos no entorno do rio o para evitar enchentes e perdas materiais.  

 

O rio Jacaré nasce numa altitude de 360 metros na serra Grande e corre aproximadamente 2,5km 

sobre vale encaixado com vertentes de alta declividade e afloramentos rochosos. No seu baixo 

curso encontra a planície colúvio-alúvio-marinha ocupada por residências até chegar ao ponto que 

deságua na lagoa Piratininga. 

   

De forma geral, a paisagem geomorfológica da bacia é representada pelo domínio montanhoso na 

porção norte por meio da serra Grande, a leste pela serra da Tiririca que faz divisa com o município 

de Maricá e a oeste por meio dos morros Viração e Santo Antônio que funcionam como divisores 

de água entre a bacia hidrográfica baía de Guanabara e Oceânica. Além disso, observa-se que o 

alinhamento montanhoso predominante é o sentido NE-SW, com exceção do Costão de Itacoatiara 

que apresenta um alinhamento N-S. Essas serras são pontos culminantes do município de Niterói 

e possuem uma grande concentração de concavidades. Portanto, conforme descrito anteriormente, 

regiões com alta declividade e concavidade são suscetíveis a escorregamentos e queda de blocos, 

sobretudo, no entorno dos bairros Itacoatiara, Maravista, Engenho de Dentro e Serra Grande. 

 

 

2.2.5.2 Bacia hidrográfica Caceribu 

 

Uma pequena parte da bacia hidrográfica Caceribu ocupa a porção leste do município de Niterói, 

nas proximidades de Várzea da Moça. Essa bacia hidrográfica drena uma área de 

aproximadamente 822 km², e seus principais rios são: Caceribu, Tanguá, Bonito, Duques, Iguá, 

Porto das Caixas e da Aldeia. O rio Caceribu é um dos principais contribuintes da Baía de 
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Guanabara e apresenta uma vazão média de 128,5m³/s. Nasce na divisa entre os municípios de 

Rio Bonito e Tanguá, e percorre aproximadamente 60 km até desaguar a leste da Baía de 

Guanabara, no manguezal de Guapimirim. O rio Caceribu percorre o relevo escarpado próximo à 

sua nascente e logo a pós começa a escoar por uma topografia mais suave, associada às colinas 

e planícies aluviais (HORA et al. 2015).  

 

Apenas a parte alta da bacia hidrográfica Caceribu está inserida no município de Niterói, tendo o 

Rio Várzea das Moças, Córrego Malheiro, Rio do Ouro e o Rio Aldeia como os tributários dessa 

bacia hidrográfica que estão no território do município. Destacam-se na paisagem a serra Grande 

que faz divisa com a bacia hidrográfica Oceânica e o domínio geomorfológico de morros e colinas. 

A declividade é considerada alta nas vertentes da serra Grande e média nos morros e colinas. O 

principal rio é o Caceribu, que nasce aproximadamente entre 150-200 metros de altitude e percorre 

um trecho montanhoso e com vertentes de alta declividade até chegar a um domínio de morros e 

colinas de média e baixa declividade. Nessa região encontram-se os bairros Várzea das Moças e 

Rio do Ouro sobre as planícies colúvio-alúvio. Ressalta-se que em período chuvoso devem ser 

feitas vistorias pontuais no município Várzea das Moças, sobretudo, no entorno das colinas que 

podem deflagrar movimentos de massa.  

 

 

2.2.5.3 Bacia hidrográfica Alcântara 

 

A bacia hidrográfica Alcântara ou Alcântara-Guaxindiba drena uma área de 144 km², e a porção da 

bacia localizada nos limites municipais entre Niterói e São Gonçalo tem o bairro de Maria Paula 

como referência de localização. Os principais rios dessa bacia são: Alcântara, Guaxindiba, 

Pendotiba, Muriqui, Camarão, Monjolo e Goiânia. O rio Alcântara tem como principais formadores 

os rios Sapê e Pendotiba (ambos com nascente em Niterói, no morro do Sapel e serra Grande, 

respectivamente). O Alcântara é um afluente pela margem esquerda do rio Guaxindiba, drenando 

cerca de 84 km, passando por áreas rurais e urbanizadas. O rio Guaxindiba deságua no manguezal 

da APA de Guapimirim. Vale destacar que a bacia do rio Alcântara/Guaxindiba abrange a região de 

relevo mais acidentado dentro dos limites municipais de Niterói (VIANNA, 2004). 

 

Assim como a bacia hidrográfica Caceribu, apenas a área alta da bacia Alcântara está inserida no 

município de Niterói. No entanto, quase a totalidade do alto da bacia é considerada montanhosa, 
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representada principalmente pela serra Grande. Os principais rios que estão inseridos nessa área 

são os rios Sapê e Muriqui que nascem numa altitude de aproximadamente 150-200 metros, 

respectivamente.  Os bairros localizados nessa bacia são: Badu, Cantagalo, Ititioca, Largo da 

Batalha, Maceió, Maria Paula, Matapaca, Sapê e Vila Progresso. Os bairros supracitados são 

ocupados por diversas residências no sopé da serra Grande, sobretudo, os bairros Cantagalo, Vila 

Progresso e Matapaca. Nesse sentido, cabe ressaltar que o bairro Cantagalo está localizado 

próximo à Pedra Cantagalo, o ponto culminante do município de Niterói, e nessa área é possível 

observar afloramentos rochosos que podem representar um ponto de atenção devido à 

possibilidade de queda de blocos, porém, é necessário realizar um levantamento geotécnico para 

segurança da população local. 

 

 

2.2.5.4 Bacia hidrográfica da baía de Guanabara 

 

A bacia hidrográfica Baía de Guanabara drena pequenos rios e canais que deságuam na Baía de 

mesmo nome, dentre eles o rio Bomba - na divisa dos municípios de Niterói e São Gonçalo. O rio 

Bomba nasce no morro do Castro e deságua na baía de Guanabara. Esse rio passa por áreas 

urbanizadas e enfrenta sérios problemas de assoreamento e poluição, além de apresentar riscos 

de inundação em época de chuvosas. 

 

 

2.2.6 Áreas Protegidas 

 

O município de Niterói tem como principal bioma a Mata Atlântica e um sistema lagunar com 

ambiente específico, mas ambos sofreram com intervenção antrópica pela expansão urbana do 

município. A consequência foi uma diminuição significativa provocando fragmentação florestal e 

ocupação no entorno do sistema lagunar, que compreende as lagoas de Piratininga e Itaipu. 

 

A Lei Federal nº 11.428 delimitou a área de abrangência da cobertura vegetal do bioma Mata 

Atlântica, que originalmente ocupava uma extensão de 130.973.638 hectares, estando presente em 

17 Estados Brasileiros. Segundo os dados da SOS Mata Atlântica – ONG que lidera o processo de 

monitoramento do desmatamento da Mata Atlântica, junto ao Instituto Nacional de Pesquisas 



 

 

79 / 118 
 

FGV Projetos CE Nº 0400/15 
Este relatório contém informações confidenciais.  Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo, copiá-lo 

ou revelar o seu conteúdo. 
 

Espaciais (INPE) –, restam apenas 12,5% de mata preservada, ou seja, 16.406.920, segundo o 

último relatório que avaliou os 17 Estados no período de 2012-2013. 

 

Figura 4.2.6.1 - Comparação entre a área com a cobertura original e os remanescentes de 

Mata Atlântica no Brasil, 2012-2013 

 
Fonte: SOS Mata Atlântica 

 

Conforme a figura anterior alguns Estados tinham seu território com 100% de cobertura vegetal de 

Mata Atlântica, e o Estado do Rio de Janeiro fazia parte deste grupo. Como se pode observar no 

mapa que mostra a cobertura remanescente nestes Estados, há áreas muito pequenas, quando 

comparadas à cobertura original. No mapa de remanescentes a mancha amarela corresponde à 

área de cobertura original da Mata Atlântica. 

 

  

Cobertura Original Remanescentes 
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Segundo os dados da SOS Mata Atlântica, o Estado do Rio de Janeiro mantém 18,6% de 

remanescentes de Mata Atlântica, uma área de 814.562 hectares. No período analisado, 2012-

2013, a taxa de perda de cobertura vegetal foi de 11% em relação à avaliação do último período. 

 

Figura 4.2.6.2 - Remanescentes Florestais do Estado do Rio de Janeiro, 2012-2013 

 

Fonte: SOS Mata Atlântica 

 

Segundo a Lei Federal da Mata Atlântica, o município de Niterói em sua cobertura vegetal original 

tinha 97% da sua área recoberta pelo bioma. Segundo os dados apresentados no relatório que 

avaliou os municípios, no período de 2012-2013, Niterói tem como remanescentes florestais 24% 

(dos 97%) equivalendo a uma área de 3.068 hectares ou 30,68km2. Em relação à área total do 

município equivale a 22,9%. O que mantém grande parte dessa cobertura vegetal são as unidades 

de conservação e áreas que foram identificadas como especial interesse ambiental, pelo Programa 

Niterói Mais Verde. As áreas protegidas existentes no município são: 
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 Parque Estadual Serra da Tiririca (PESET) – é uma unidade de conservação de proteção 

integral e abrange os municípios de Niterói e Maricá, ocupando uma área de 3.493 

hectares. Foi criado e modificado pelo seguinte arcabouço legal:  

 Lei Estadual nº 1.901 (29/11/1991): Cria o PESET;  

 Decreto Estadual nº 18.598 (19/04/1993): Cria os limites provisórios do PESET; 

 Lei Estadual nº 5.079 (05/09/2007): Define o perímetro definitivo do PESET; 

 Decreto Estadual nº 41.266 (16/04/2008): Dispõe sobre a ampliação do perímetro 

definitivo do PESET;  

 Retificação da Lei nº 5.079/2007;  

 Decreto Estadual nº 43.913 (29/10/2012): Amplia os limites do PESET. 

 

 Reserva Ecológica Darcy Ribeiro: criada pela Lei municipal nº156/1997; 

 Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro da Viração; 

 Área de Proteção Ambiental (APA) do Morro do Morcego; 

 Área de Proteção Ambiental (APA) Água Escondida; 

 Área de Proteção Ambiental (APA) Morro do Gragoatá; 

 O Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental (SIMAPA), criado pelo Decreto 

Municipal 11744/2014, abrange áreas da Região Norte que são identificadas como Áreas 

de Recuperação Ambiental, Zonas com Restrição à Ocupação Urbana, Áreas de 

Preservação Permanente e Áreas de Especial Interesse Ambiental; 

 O Parque Municipal de Niterói (PARNIT), também criado pelo Decreto Municipal 

11744/2014, abrange as seguintes áreas: 

 I - Setor Guanabara: incorpora a Ilha da Boa Viagem, a Ilha dos Cardos, a Pedra de 

Itapuca, a Pedra do Índio e as cavernas próximas ao Museu de Arte Contemporânea 

de Niterói; 

 II - Setor Montanha da Viração: incorpora o Morro do Cantagalo, o Morro da Viração, 

o Morro do Imbuí, a Ilha dos Amores e a Ilha das Duas Irmãs (representado em mapa 

no anexo III); 

 III - Setor Costeiro/Lagunar: incorpora a Ilha do Veado, o afloramento rochoso Ponta 

da Galheta (também conhecido como Pedra da Baleia), a Praia do Sossego e a 

Laguna de Piratininga). 

 

Estas áreas de Proteção são ilustradas na figura a seguir: 
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Mapa 4.2.6.1 - Áreas de Proteção e Conservação Ambiental do Município de Niterói 

  
Fonte: Secretaria do Meio Ambiente-Prefeitura de Niterói. Elaboração: FGV. 
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O problema dessas áreas é que não há uma estrutura de gestão das unidades. O Programa Niterói 

Mais Verde é uma ação do município para alcançar uma gestão mais efetiva das unidades de 

conservação existentes no município, pois a única unidade de conservação que possui um corpo 

gestor é o Parque Estadual Serra da Tiririca. As unidades de conservação ou áreas protegidas por 

zoneamento de responsabilidade municipal não têm uma gestão descentralizada, são geridas de 

forma integral pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

 

 

2.3  Análise de Riscos 

 

As ocorrências de eventos de riscos geológicos em Niterói estão associadas às características 

estruturais de foliação dos gnaisses facoidais e às fraturas tectônicas e de alívio, que, associadas, 

individualizam grandes blocos rochosos instáveis (CPRM, 2012). Outra condição natural que 

também contribui para ocorrências de eventos de riscos geológicos são os eventos extremos de 

chuvas, que causam saturação hídrica aumentando o escoamento superficial e colaborando para 

os processos de deslizamento de terras.  

 

Além dessas condições naturais, as formas de uso e ocupação do solo, como: habitações precárias, 

inexistência de sistemas de drenagem, ocupação de encostas sem obras de contenção, 

desmatamento, entre outros aspectos da estrutura urbana, corroboram para a ocorrência de 

eventos. Como aponta a Defesa Civil16 do município de Niterói: “As principais regiões que 

apresentam registros associados a escorregamentos são caracterizadas por áreas de processo 

intenso de ocupação não planejada, associadas a cortes irregulares em terrenos com alta 

declividade que não apresentam condições favoráveis para o uso e ocupação do solo. Os cortes 

realizados nos terrenos são predominantemente verticais, sem estruturas de contenção, estando 

ainda associados a aterros irregulares, não compactados, tendo o lançamento sem controle de 

águas servidas sobre o solo, bem como o descarte irregular de resíduos tanto de origem doméstica 

como de entulhos de construção civil”. 

 

                                                
16 Em 2010 a Defesa Civil do Município de Niterói elaborou o relatório com a “Carta de Risco Iminente a Escorregamentos 

no Município de Niterói”, que contou com o apoio técnico do Departamento Recursos Minerais do Estado do Rio de Janeiro 
(DRM/RJ), representando importante documento de referência para o município. 
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Um exemplo marcante para o município aconteceu em 2010 com os deslizamentos na região do 

Morro do Bumba. A ocupação (e favelização) do Morro do Bumba e de seu entorno está relacionada 

ao “processo de migração na região, tanto interna, dos moradores que ali residiam, quanto externa, 

de pessoas atraídas ao local” pela “instalação do lixão”, “principalmente, para o uso do mesmo (ferro 

velho, catadores etc.)” (LOGUERCIO, 2013, p. 70)17. 

 

Embora se tratasse de área de risco, a desativação do lixão não veio acompanhada da remoção 

dos moradores do local. Pelo contrário, a provisão de equipamentos, serviços e melhorias tais como 

creche, atendimento pelo Programa Médico de Família, arruamento, pavimentação, água e luz 

elétrica atestam a legitimação da ocupação pelo Poder Público Municipal. Tal processo conduz às 

reflexões de Maricato (apud CALHEIROS, 2013, p. 36) sobre a maneira como “os governos 

incentivam a ocupação das áreas de risco” em vez “de planejar o reassentamento da população ou, 

o que seria melhor, realizar investimentos para remediar os riscos existentes”. A provisão de 

equipamentos e serviços pelo Poder Público acaba “motivando àquela população a permanecer em 

um local condenado”. 

 

Figura 4.3.1 - Lixão do Viçoso Jardim, no Morro do Bumba, em março de 1977 

 

Foto: Paulo Neves – acervo Jornal O Fluminense. 
Fonte: LOGUERCIO, 2013, p. 77 

                                                
17 “Na década de 1960 iniciou-se um processo de ocupação mais intensa no local [o bairro Viçoso Jardim], e o Morro do 

Bumba, na época um terreno baldio, passou a ser usado como a lixeira do bairro. Com o tempo a quantidade de lixo 
jogada no local ganhou proporções gigantescas, transformando-se no grande vazadouro de lixo da cidade. Teve origem 
então, no início da década de 1970, mais especificamente em 1971, o Lixão do Morro do Bumba, que recebeu centenas 
de milhares de toneladas de lixo até ser desativado, em 1986.” (recorte informativo publicado pelas Secretarias do 
Ambiente e de Obras do Governo do Estado do Rio de Janeiro, 2011 , apud LOGUERCIO, 2013, p. 70). 
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Em 2010 a comunidade já contava com quase 400 moradores. O “deslizamento de terra, lama 

e lixo” que atingiu “a comunidade do Morro do Bumba e entorno” [...]  no bairro Viçoso Jardim 

em Niterói, [...] deixou um saldo de quarenta e sete mortos (pelo menos) e centenas de famílias 

desabrigadas e desalojadas”. O desastre do Morro do Bumba, amplamente repercutido pela 

mídia, fez “com que a região, antes praticamente invisível aos olhos do poder público, 

assumisse o quase sinônimo de tragédia” (LOGUERCIO, 2013, Resumo). 

 

Figura 4.3.2 - Vista do Deslizamento no Morro do Bumba em Niterói-RJ 

 

Fonte: RAMALHO, 2010, p. 73. 

 

Embora não tenha sido o primeiro deslizamento com vítimas ocorrido em Niterói e nem o único 

evento ocorrido em 2010, o deslizamento do Morro do Bumba suscitou debates e críticas ao Poder 

Público sobre o descaso com a região nos mapeamentos de assentamentos em áreas de risco 
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realizados em meados da década anterior. O fato intensificaria a preocupação com as ocupações 

informais e, por conseguinte, com as políticas habitacionais no município. 

 

Esse evento, para o qual foi decretado estado de “Calamidade Pública”, provocou uma mobilização 

interna, por meio da Defesa Civil, principal agente mobilizador nessas situações – tanto na resposta 

como na prevenção – que realizou um trabalho apoiado pelo Departamento de Recursos Minerais 

do Estado do Rio de Janeiro. Este trabalho resultou no relatório “Carta de Risco Iminente a 

Escorregamentos no Município de Niterói”, que registrou como a defesa civil se estruturou para 

trabalhar em duas frentes: a prevenção e o atendimento às ocorrências.  

 

Todas as solicitações da população passaram a ser registradas em um sistema cadastral da Defesa 

Civil18, que foi disponibilizado para este estudo técnico. No relatório (“Carta de Risco Iminente a 

Escorregamentos no Município de Niterói”) foi feito um mapeamento dos registros de ocorrências, 

ameaças e vistorias preventivas para os eventos de risco geológico, registrados entre 2009 e 2010. 

Os dados foram disponibilizados a partir de 2011, quando foram registrados 1.666 casos conforme 

a Tabela 4.3.1, tendo uma concentração na Região Norte, com 56% dos registros. 

 

Tabela 4.3.1 - Total solicitações para Ocorrências e Prevenção/Ameaças, Niterói, por 

Região Administrativa, período de 2011 à março de 2015 

Região Administrativa Total % 

Região Norte 938 56,3 

Região Praias da Baía 398 23,9 

Região Pendotiba 252 15,1 

Região Oceânica 58 3,5 

Região Leste 20 1,2 

TOTAL 1.666  

                                                
18 O sistema desenvolvido pela Defesa Civil de Niterói é chamado de SIDEC (Sistema de Informação da Defesa Civil) teve seu 
desenvolvimento iniciado em 2003 com objetivo de se tornar um sistema de banco de dados capaz de armazenar e recuperar informações 
e documentos referentes às Solicitações e seus Atendimentos, bem como emitir Comunicados, Autos de Interdição, Notificações e 
Relatórios Estatísticos. Em 2004 a primeira versão do SIDEC entrou em funcionamento e toda a rotina administrativa e operacional do 
órgão passou a ser controlada através do sistema. Desde então vem sofrendo melhorias no aperfeiçoamento tecnológico do sistema. 
nos métodos de operação, principalmente no que tange a “captação e a validação da informação”. A demanda chega como “notícia”, 
através de telefone principalmente e às vezes por documento, quase sempre sem nenhum conteúdo técnico ou elucidativo que possa 
transformar essa “notícia” em “informação”. Essa necessidade nos levou ao desenvolvimento de uma nova versão do SIDEC, 
denominada SIDEC-X, que entrou em operação em um de janeiro de 2009. O atual estágio de desenvolvimento do é tronar o SIDEC 
uma plataforma acessível,  pelo formato web e no aperfeiçoamento do conteúdo técnico e fluxos de informações dos chamados 
registrados na Defesa Civil. 
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Fonte: Defesa Civil/Prefeitura de Niterói 

 

Ao desmembrar essa informação por ano, por bairro e diferenciar o que foi uma solicitação à Defesa 

Civil em: atendimento de uma ameaça de risco e vistorias para previr a ocorrência de um evento 

(Prevenção/Ameaça); e evento no qual o risco aconteceu (Ocorrência) tanto para 

Prevenção/Ameaça e Ocorrências foram considerados os seguintes motivos: deslizamentos, 

escorregamentos, movimento de blocos e desabamento. A Tabela 4.3.2 apresenta esse 

desmembramento, com a ordenação dos bairros do maior número de solicitações para o menor 

número. 

 

Tabela 4.3.2 - Total de solicitação para Prevenção/Ameaças (P/A) ou Ocorrências (O) em 

Niterói, por bairro, período de 2011 a março de 2015 

Bairro 

2011 2012 2013 2014 2015 % TOTAL 

P/A O P/A O P/A O P/A O P/A O P/A O 

Fonseca 80 60 37 17 30 21 12 6 9 3 61,1 38,9 

Caramujo 42 28 32 12 11 9 17 9 5 9 61,5 38,5 

Santa Rosa 35 26 16 5 10 16 4 5 10 3 57,7 42,3 

Baldeador 33 40 7 9 6 6 4  6 2 49,6 50,4 

Cubango 15 12 11 5 9 11 7 7 4 1 56,1 43,9 

Engenhoca 21 4 8 3 9 6 7 6 3 1 70,6 29,4 

Largo da Batalha 8 6 14 4 11 11 5 3 4 1 62,7 37,3 

Viçoso Jardim 14 22 8 1 6 6 0 0 1 1 49,2 50,8 

Maceió 8 8 8 2 7 9 6 4 3 3 55,2 44,8 

São Francisco 12 9 10 5 6 3 7 2 0 3 61,4 38,6 

Badú 11 2 6 1 5 3 9 5 2  75,0 25,0 

Santa Bárbara 10 11 2 3 5 2 4 0 1 6 50,0 50,0 

Tenente Jardim 5 10 11 3 3 3 2 0 7 0 63,6 36,4 

São Lourenço 8 10 6 0 2 4 6 0 2 0 63,2 36,8 

Sapê 6 5 8 3 5 4 5 0 0 0 66,7 33,3 

Barreto 7 1 7 8 3 3 3 1 1  61,8 38,2 
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Bairro 

2011 2012 2013 2014 2015 % TOTAL 

P/A O P/A O P/A O P/A O P/A O P/A O 

Centro 4 5 6 0 7 0 4 6 1 0 66,7 33,3 

Icaraí 4 5 8 2 1 2 2 3 1 2 53,3 46,7 

Charitas 6 3 4 1 2 1 6 1 1 1 73,1 26,9 

Fátima 3 4 4 5 9 1     61,5 38,5 

Itaipu 6 1 2 2 3 0 3 2 0 1 70,0 30,0 

Cachoeira 4 4 2 1 3 4 0 1 0 0 47,4 52,6 

Ingá 3 1 1 0 4 5 2 1 2 0 63,2 36,8 

Cantagalo 4 1 1 2 2  2 1 1 3 58,8 41,2 

Piratininga 1 2 7 0 2 1 4 0 0 0 82,4 17,6 

Jurujuba 0 0 2 2 4 1 2 3 0 0 57,1 42,9 

Cafubá 3 0 0 1 1 2 3 2 0 1 53,8 46,2 

Pendotiba 0 2 0 1 3 4 2 0 1 0 46,2 53,8 

Várzea das Moças 5 0 3 0 3 0 0 0 0 0 100,0 0,0 

Rio do Ouro 1 0 2 0 2 0 0 1 3 0 88,9 11,1 

Pé Pequeno 3 2 0 0 0 0 0 1 2 0 62,5 37,5 

Ititioca 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 85,7 14,3 

Morro do Estado 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100,0 0,0 

Ponta D'Areia 1 0 2 2 0 1 0 0 0 1 42,9 57,1 

São Domingos 1 1 1 0 3 1 0 0 0 0 71,4 28,6 

Viradouro 1 0 2 1 1 2 0 0 0 0 57,1 42,9 

Maria Paula 0 0 0 1 3 0 0 0 1 1 66,7 33,3 

Santana 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 40,0 60,0 

Maravista 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 100,0 0,0 

Vital Brasil 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 50,0 50,0 

Boa Viagem 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 100,0 0,0 

Engenho do Mato 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 50,0 50,0 
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Bairro 

2011 2012 2013 2014 2015 % TOTAL 

P/A O P/A O P/A O P/A O P/A O P/A O 

Gragoatá 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0,0 

Ilha da Conceição 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0,0 

Matapaca 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0,0 

Vila Progresso 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100,0 0,0 

Camboinhas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,0 0,0 

Jacaré 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 100,0 0,0 

Total Geral 384 287 245 103 187 144 130 70 71 45 61,0 39,0 

Fonte: Defesa Civil/Prefeitura de Niterói. 

 

Para melhorar a visualização dessas informações foi produzido um mapa espacializando esse total 

de solicitações e realizando um cruzamento com as Áreas de Especial Interesse Social e 

Aglomerados Subnormais, que são as localidades com precariedade no tipo de habitação e de 

infraestrutura urbana. Devem ser levadas em consideração as obras realizadas pela EMUSA até 

2012, para conter os riscos iminentes e o relatório da Defesa Civil que estabelece os seguintes 

procedimentos:  

 

Para gerenciar o risco a escorregamento é necessário identificar, analisar e 
descrever os componentes que constituem ameaça e vulnerabilidade resultando 
como produtos principais a cartografia destes elementos, corroborando para 
identificação das zonas de riscos ou setores a partir das condicionantes 
identificadas em campo, que permite traçar estratégias adequadas de intervenção 
para cada situação baseadas nos condicionantes geológicos identificados. 

 

As regiões com os respectivos bairros contemplados pelas obras e intervenções geotécnicas foram:  

 

 Norte: Barreto, Caramujo, Cubango, Engenhoca, Fonseca, Santa Bárbara e Viçoso 

Jardim; 

 Oceânica: Camboinhas e Itaipu; 

 Pendotiba: Badu, Cantagalo, Ititioca, Largo da Batalha, Maceió e Sapê; 

 Praias da Baía: Bairro de Fátima, Boa Viagem, Centro, Charitas, Icaraí, Ingá, Jurujuba, 

Ponta da Areia, Santa Rosa, São Domingos e São Francisco. 
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Nesse mesmo relatório são apresentadas ações não estruturais para prevenção de desastres, 

capitaneadas pela subsecretaria de Minimização de Desastres, que foi criada com o objetivo de dar 

continuidade às ações junto aos munícipes, com prioridade às regiões de maior vulnerabilidade, 

durante a fase de normalidade, priorizando projetos a atividades que objetivam prevenir a 

ocorrência dos desastres e preparar a população para assumir atitudes seguras diante da sua 

ocorrência. Os instrumentos de prevenção e preparação são: 

 

 Sistema de Alerta que compõe as seguintes ferramentas (Mapa 4.3.2): 

 Previsão Meteorológica; 

 Monitoramento Meteorológico; 

 Avisos, Alertas e Alertas de emergências. 

 

 Ações de Minimização: 

 Projeto Defesa Civil na Praça; 

 Capacitação de Agentes Públicos; 

 Formação de Núcleos de Defesa Civil. 

 

O objetivo da Defesa Civil é a integração de ações de prevenção e monitoramento aos riscos 

existentes no município. Porém, o órgão sofre com problemas estruturais pelo baixo efetivo de 

técnicos e uma infraestrutura inadequada para tornar essa integração mais eficiente e mais ágil.  
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Mapa 4.3.1 - Localização das solicitações à Defesa Civil, por ocorrência e prevenção/ameaças e Obras realizadas no período de 2010-2012 
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Fonte: Defesa Civil de Niterói. Elaboração: FGV, 2015
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Mapa 4.3.2 - Sistema de Monitoramento e Alerta da Defesa Civil, Niterói, 2015 
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Fonte: Defesa Civil de Niterói. Elaboração: FGV, 2015. 
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Outro aspecto é a baixa articulação com as outras 

partes da estrutura pública que também têm responsabilidades, seja em caso de 

acidento ou na prevenção. Esses órgãos são: habitação, assistência social, EMUSA, 

SECOMSER, urbanismo e órgãos do Estado como o DRM e o INEA. 

 

O trabalho da Defesa Civil neste sentido é fundamental considerando o estado atual das 

habitações no município. As demandas por habitação são crescentes no município e a 

construção de áreas de risco é constante. A ocupação das encostas é incessante no 

município e os processos de autoconstrução levam frequentemente a condições de 

risco.  

 

A situação crítica das ocupações nos maciços de Niterói está associada à declividade 

das encostas. Por serem constituídos de rocha bem resistentes ao intemperismo, 

apenas os planos de fraqueza de fraturas, falhas e outras estruturas tectônicas 

permitem o entalhe dos vales, mantendo o alto declive das encostas mesmo em maciços 

de porte mais baixo. Os Afloramentos rochosos são comuns (figura 4.3.3) e os solos 

muito rasos (figura 4.3.4) tornando a condição natural susceptível a deslizamentos. O 

processo de ocupação agrava demais estas questões criando condições de risco sérias 

em vários bairros do município, como pode ser avaliado pelo mapeamento de 

ocorrências, mostrado no Mapa 4.3.1. 
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Figura 4.3.3 - Aspecto dos afloramentos rochosos 

comuns nos  

maciços do município de Niterói 

 

Fonte: Equipe FGV. 

Figura 4.3.4 - Condição declivosa das encostas dos maciços de Niterói 
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Fonte: Equipe FGV 

 

Os levantamentos de campo realizados no município, acompanhados e conduzidos pela 

Defesa Civil, identificaram exemplos muito claros das condições de Risco nas áreas de 

ocupação, sobretudo nas frentes de expansão dos bairros populares do município. 

Foram conduzidas, assim, vistorias de campo, avaliando os bairros com maior 

recorrência de solicitações a defesa civil e de acidentes ao longo da história de 

ocupação do município. Como ponto de partida foi analisado o Mapa de Ocorrências e 

junto com a Defesa Civil foram selecionadas as seguintes comunidades: Capim Melado, 

Morro da Caixa d’água, Morro do Atalaia, Morro da Igrejinha/Surucucu; Morro do 

Maceió, Santa Bárbara, Coreia/Coronel Leôncio e Morro do Preventório19. Foi percebido 

nesse trabalho de campo um padrão de ocupação nas principais áreas de risco do 

município: ocupação nos topos de morros e fundos de vale consolidadas, a expansão 

para as encostas declivosas, com estrutura de drenagem precária, autoconstrução e 

ocupação de margens de corpos d’água. 

 

Como primeiro exemplo identificado em campo foi o morro que divide as enseadas de 

São Francisco e Icaraí, que possui uma declividade íngreme e formas diferentes de 

ocupação. Na vertente voltada para o bairro de Icaraí há uma ocupação denominada 

Morro do Cavalão, que é considerada aglomerado subnormal e área de especial 

interesse social, com registros de ocorrências e ameaças de riscos Recentemente a 

região sofreu deslizamentos (figura 4.3.5).  

 

                                                
19 Esse trabalho de campo foi realizado com o apoio da Defesa Civil do município, com a liderança da 

Bianca neves e da Federação das Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT), na figura do líder 
comunitário Paulinho Viradouro e dos respectivos representantes de cada uma das comunidades visitadas. 
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Figura 4.3.5 - deslizamento ocorrido na rua Jandira 

Fróes, Morro do Cavalão, Niterói. Foto: Marcelo Feitosa  

 

Fonte: http://www.csro-niteroi.com.br/csroniteroi/csro/?p=2870. 

 

A vertente do Bairro de São Francisco, que é conhecida pela Estrada Froes, apresenta 

ocupação de renda mais alta, mas que não escapa dos efeitos dos cortes de estrada, 

cortes para acomodação das casas e alterações nas drenagens da encosta, 

contribuindo, assim, para aumentar as condições de risco (figura 4.3.6).  
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Figura 4.3.6 - Vista da ocupação da vertente do 

Bairro de São Francisco 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

A comunidade do Morro do Preventório, outro exemplo, é também local recorrente em 

solicitações de vistoria da defesa civil. A condição morfológica do Morro do Preventório 

se configura em um típico maciço costeiro do litoral fluminense, com baixa elevação, 

porém com encostas declivosas, repletas de afloramentos rochosos. O perfil de encosta 

é caracterizado por solos muito rasos nas porções próximas ao topo, expondo diversos 

blocos rochosos e fraturas do substrato geológico (Figura 4.3.7). 
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Figura 4.3.7 - Aspecto da porção superior da 

encosta no Morro do Preventório, com afloramentos rochosos e solos rasos 

passíveis de processos erosivos rápidos, sob chuvas intensas 

 
Fonte: Equipe FGV 

 

A expansão das áreas construídas nas comunidades de Niterói é um fato preocupante 

em função do processo autoconstrutivo. O corte feito nas encostas promove diretamente 

a instabilidade de taludes que atinge os colúvios, solos residuais até o limite com a 

rocha, que nestes maciços não se encontram em grande profundidade (figura 4.3.8). 

Além da instabilidade direta dos taludes, os valetamentos artificiais, abertura de 

superfícies compactadas para quintais, arruamentos e trilhas modificam 

contundentemente a drenagem natural das encostas, redirecionando fluxos para pontos 

concentrados passíveis de detonar processos erosivos. 
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Figura 4.3.8 - Corte para construção evidenciando 

o perfil de solo até a rocha alterada. Ressalta-se a declividade da encosta na 

porção esquerda da foto 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Os cortes das encostas muitas vezes, de acordo com o adensamento das casas, geram 

instabilidades que desencadeiam um efeito “dominó”, gerador de processos de 

deslizamentos (figura 4.3.9). A expansão desse tipo de prática no município gera 

condições de risco geotécnico.  
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Figura 4.3.9 - Deslizamento do barranco no fundo 

da casa, situada abaixo de outra casa, promovendo efeito “dominó” na encosta 

e colocando as duas construções em risco 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Outra condição frequente no processo de construção urbana do município está 

associada à ocupação dos fundos de vale até a beira dos eixos de drenagem, como o 

exemplo identificado em campo da Grota do Surucucu. Os eixos de drenagem são os 

caminhos naturais de escoamento de fluxos e materiais das bacias hidrográficas. Em 

diversas escalas essa condição se reproduz, desde as grandes bacias até as pequenas 

concavidades nas encostas. Pela proximidade com as águas correntes, as habitações 

foram historicamente construídas ao longo dos canais fluviais, que buscavam a 

facilidade para a captação de água e esgotamento sanitário, já que estes serviços não 

foram devidamente fornecidos pelo poder público. Neste seguimento, os bairros de 

Niterói, com a dinâmica de ocupações mais recentes apresentam o mesmo 

comportamento de se estabelecerem ao longo dos vales (Figuras 4.3.10 e 4.3.11). 
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Identifica-se nestes casos a problemática de risco 

associada ao comportamento repentino das bacias de drenagem dos maciços rochosos 

do município. A condição de declividade associada a solos rasos define um regime 

fluvial de rápidas respostas de vazão frente às entradas de chuva nestas pequenas 

bacias do município. Esta condição se agrava com o desmatamento e a pavimentação 

das encostas no entorno dos vales, provocando então um regime torrencial para tais 

eixos. O resultado na maior parte dessas bacias é uma resposta abrupta das drenagens 

frente a eventos de chuva, que se somados a deslizamentos nas encostas, tornam-se 

torrentes violentas capazes de remover as casas estabelecidas próximas aos eixos, 

causando vítimas, por vezes, fatais (Figuras 4.3.11 e 4.3.12). 

 

Figura 4.3.10 - Ocupação no fundo de vale na Grota do Surucucu 

 

Fonte: Equipe FGV 
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Figura 4.3.11 - Ocupação nos eixos de 

concavidades nas encostas 

 

Fonte: Equipe FGV. 
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Figura 4.3.12 - Casas situadas no eixo de 

drenagem, atingidas por torrentes nos eventos de 2010, registrando vitimas 

fatais na comunidade da Cachoeira 

 

Fonte: Equipe FGV 
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Figura 4.3.13 - Ocupação no eixo da comunidade 

do Grotão. Ressalta-se a declividade da encosta na porção esquerda da foto. 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

A condição geológica em contato com as condições climáticas responsáveis pelo 

intemperismo e erosão ao longo do tempo desenhou uma condição geomorfológica 

muito peculiar para os maciços de Niterói. A morfologia das encostas representa o 

processo de intemperismo e erosão nos planos de fratura ou de falhas, ou mesmo de 

qualquer outra zona de fraqueza do substrato geológico, permitindo que fossem 

entalhados pequenos vales, encaixados entre encostas íngremes. A maior parte do 

município é constituída de um tipo de gnaisse que garante um perfil convexo das 

encostas e uma grande declividade em resposta ao entalhe que a rede fluvial promoveu 

ao se ajustar ao nível de base do mar.  

 

Desta forma, é comum encontrar-se morros elevados de 100 a 400m, com topos 

convexos aplainados, seguidos de uma declivosa vertente que desce abrupta aos 

estreitos fundos de vale. Neste sentido, do ponto de vista de segurança geotécnica, os 

topos convexos foram as áreas que suportaram o avanço da ocupação no município, a 

despeito da legislação de proteção das áreas de preservação permanente no topo dos 

morros e das naturais dificuldades de acesso a serviços de água, esgoto e drenagem. 
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Porém, o processo de ocupação associado à crise de 

habitação no município constituem sérias situações de risco quando as construções 

avançam dos topos dos morros para as encostas declivosas associadas (figura 4.3.13) 

ou quando se alinham no sopé das encostas vindas da ocupação no fundo de vale, ou 

ainda, quando de tão densa a ocupação no bairro, as ocupações avançam para as 

encostas (figura 4.3.14 e 4.3.15). 

 

Figura 4.3.14 - Ocupação avançando no topo dos morros em direção às 

declivosas encostas dos maciços 

 

Fonte: Equipe FGV. 
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Figura 4.3.15 - Ocupação no topo dos morros, no 

fundo de vale e avançando sobre as encostas declivosas 

 

Fonte: Equipe FGV 
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Figura 4.3.16 - Casas avançando sobre as 

encostas declivosas. Detalhe para a casa branca no centro da foto, já interditada 

pela defesa civil 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Desta forma é premente, além do incremento do trabalho desenvolvido pela defesa civil, 

uma política de habitação para o município que ofereça solução ao processo de 

planejamento dos bairros de Niterói. As condições de ocupação agravam-se nas 

porções norte e central do município, onde são maiores as aglomerações urbanas e a 

proximidade com a oferta de serviços urbanos. Assim se configura o avanço das áreas 

favelizadas. O padrão de ocupação mais denso se espraia em direção aos Bairros no 

entorno do Largo da Batalha e Maria Paula. Não por acaso, é nesta mesma região que 
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se concentram as ocorrências registradas pela defesa 

civil em relação à solicitação de atendimentos de emergência.   

Figura 4.3.17 - Avenida Rui Barbosa (subida em direção ao Largo da Batalha e 

Pendotiba) - Área de ocorrências da Defesa Civil. Ocupações ao longo das 

encostas no corte da estrada 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Não obstante a esta condição, que se agrava com a baixa qualidade da infraestrutura 

das comunidades, a distribuição espacial do risco não se restringe apenas a estas 

porções do município. A região oceânica e de Pendotiba, também apresentam questões 

relativas a risco, em função tanto do padrão de ocupação quanto pelas áreas 

equivocadamente ocupadas. 

  

Os bairros da região administrativa de Pendotiba, como Largo da Batalha, Badu, Sape, 

Cantagalo caracterizam-se por uma ocupação ao longo do eixo de drenagem do vale 

dos rios  Pendotiba e Sape, que se expandiram para as encostas e taludes localizados 

próximos à estes vales. Uma das características marcantes desta região associada à 

ocupação é a construção de casas nas encostas e topos de morro de baixa altitude, 

porém, com declividade considerável denotando áreas de risco (Figura 4.3.17, 4.3.18 e 

4.3.19). 
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Figuras 4.3.18 e 4.3.19 - Ocupações no topo de 

morro comum ao longo da Estr. Francisco da Cruz Nunes, Pendotiba 

 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Apesar do avanço das áreas de favelização na região de Pendotiba, a distribuição 

espacial do risco não se restringe apenas a esses padrões de construção, ele também 

se é significativo em condomínios com habitações de padrão mais elevado, que se 

localizam nas encostas, contudo mais próximas do sopé (Figura 4.3.20). 
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Figuras 4.3.20 - Ocupação de habitações de 

padrão elevado no sopé das encostas - Estr. Francisco da Cruz Nunes, 

Pendotiba 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Outra característica espacial da região são as encostas não ocupadas que ainda assim 

podem representar riscos com ocorrências de movimentos de massa. É interessante 

que essas áreas permaneçam desocupadas, inclusive as áreas próximas ao seu sopé 

para evitar possíveis catástrofes, desencadeadas por eventos naturais sazonais, como 

por exemplo, instabilidade de taludes e saturação do solo nos messes com ocorrência 

de elevada pluviosidade (verão) (Figura 4.3.21). 

 

Figura 4.3.21 - Encostas nas ocupadas, porém, que devem ser evitadas para a 

ocupação no bairro de Cantagalo 

 

Fonte: Equipe FGV 
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A região Oceânica apresenta características de 

ocupação e risco variadas. A concentração urbana ocorre nas porções mais baixas do 

relevo, enquanto boa parte das encostas permanece preservada (Figura 4.3.22). Cabe 

destacar, que algumas ocupações se instalaram em estreitos vales nesta região, assim 

como nos sopés das encostas que marcam o contato entre a baixada e as áreas 

declivosas (Figura 4.3.23). 

 

Figura 4.3.22 - Encostas preservadas, Engenho do Mato 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Figura 4.3.23 - Ocupações nos estreitos vales no bairro Santo Antônio 

 

Fonte: Google Earth 
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Conforme mencionado anteriormente, a região 

oceânica apresenta padrões de ocupações distintos. Nos bairros do Cafubá e Santo 

Antônio verifica-se uma expansão da favelização, ainda que inferior à identificada na 

área central do município. Apesar disso, nota-se que a distribuição espacial do risco 

ocorre com a ocupação tanto das áreas de encostas como dos topos de morros nesses 

bairros (Figura 4.3.24). 

 

Figura 4.3.24 - Distribuição Espacial do Risco verificada nos bairros da Região 

Oceânica 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Na Região Oceânica localiza-se o Parque Estadual da Serra da Tiririca, nos bairros de 

Itacoatiara e Itaipu, com maciços de alta declividade que expõem os afloramentos 

rochosos. Fazem parte do parque o Alto Mourão (Pedra do Elefante), Costão (Morro do 

Tucum) (Figura 4.3.25) e na porção mais a oeste, na divisa com o bairro Itaipu, o Morro 

das Andorinhas (Figura 4.3.26), com ocupações de alto padrão na vertente leste 

(Itacoatiara) e ocupação de “comunidade tradicional” (Itaipu) para oeste. Apesar de 

pouco ocupadas, estas áreas configuram alto risco devido à possibilidade de 

deflagração de movimentos de massa gravitacionais associado ao faturamento das 

rochas e declividade acentuada.  
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Figura 4.3.25 - Maciços do Parque Estadual da 

Serra da Tiririca 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Figura 4.3.26 - Ocupações no Morro das Andorinhas - Parque Estadual Serra da 

Tiririca 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Diferentemente das porções acidentadas, as baixadas litorâneas também são 

morfologias presentas na região oceânica (Figura 4.3.27). Nestas baixadas, 
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concentram-se boa parte do aglomerado urbano da 

região sendo áreas de baixo risco do ponto de vista de deslizamento de 

encostas. Entretanto, sua proximidade com as lagoas costeiras e o mar, 

juntamente com sua dinâmica do lençol freático proporciona a formação de solos 

encharcados, sendo a ocupação no entorno das lagoas precedida de aterros que 

modificam boa parte das suas áreas marginais (Figura 4.3.28). O risco de 

ocupação nessas áreas está na pouca coesão do perfil do solo e nos eventos de 

inundações e alagamentos, associados aos eventos pluviométricos e de maré 

(Figura 4.3.27).  

 

Figura 4.3.27 - Lagoa de Itaipu 

 

Fonte: Equipe FGV 
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Figura 4.3.28 - Residências construídas em áreas 

aterradas da lagoa de Itaipu 

 

Fonte: Equipe FGV 

 

Figura 4.3.29 - Solos encharcados identificados nas áreas marginais da lagoa de 

Itaipu  

 

Fonte: Equipe FGV 

 


