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LISTA DE SIGLAS 
AMAC – Associação de Moradores e Amigos do Cafubá 

AMAF – Associação de Moradores e Amigos da Fazendinha 

AMJI – Associação de Moradores do Jardim Imbuí 

AMJO – Associação de Moradores do Jardim Oceânico 

AMORBELA – Associação de Moradores e Amigos da Beira da Lagoa de Piratininga 

APA – Área de Preservação Ambiental 

APP – Área de Preservação Permanente 

BHLS – Bus with High Level of Service 

BRT – Bus Rapid Transit  

CAF – Corporação Andina de Fomento 

CEDAE – Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro 

CEPERJ – Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio 

de Janeiro 

CLIN – Companhia de Limpeza de Niterói 

CONAMA – Conselho Nacional do meio Ambiente 

Coopcanit – Cooperativa de Catadores de Niterói 

COT – Carbono Orgânico Total 

DNOS – Departamento Nacional de Obras e Saneamento 

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

ETE – Estação de Tratamento de Esgoto 

FMP – Faixa Marginal de Proteção 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 

INEA – Instituto Estadual do Ambiente 

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

PARNIT – Parque Natural Municipal de Niterói 
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PEA – População Economicamente Ativa 

PEV – Posto de Entrega Voluntária 

PMN – Prefeitura Municipal de Niterói 

PMSB – Plano Municipal de Saneamento Básico 

PRO-Sustentável – Programa Região Oceânica Sustentável 

PUMA – Piratininga Unida Moradores Associados 

SMARHS – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 

Soami – Sociedade de Amigos e Moradores de Itacoatiara 

Soprecam – Sociedade Pró Preservação Urbanística e Ecológica de Camboinhas 

UDH – Unidade de Desenvolvimento Humano 

UGP – Unidade Gestora de Projetos 

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

ZCVS – Zona de Conservação da Vida Silvestre 

ZPVS – Zona de Preservação da Vida Silvestre 

ZUE – Zona de Uso Especial 
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1. DIRETRIZES DE PROJETO  
As metas e prioridades de ação foram definidas a partir do mapeamento das 

dificuldades e oportunidades explicitados nos estudos explicitados no diagnóstico. O 

entendimento do funcionamento dos ecossistemas envolvidos indica as ferramentas necessárias 

de indução à resiliência e os caminhos de atuação. 

 

1.1. DIRETRIZES URBANISTICAS E PAISAGISTICAS 

O presente estudo adota como premissa a composição da paisagem de alto 

desempenho pela ótica do Paisagismo Ecológico como estratégia de indução à resiliência por 

meio da associação da Infraestrutura Verde, Ecogênese e uso público como ferramentas de 

integração e melhoria do desempenho dos ecossistemas e sistemas envolvidos na composição e 

funcionamento da paisagem.  

Diretrizes:  

1) O projeto deve atender as necessidades da criação e transformação do espaço urbano 

em conformidade com as especificidades necessárias para revitalizar, restaurar e 

manter os sistemas bióticos, abióticos e culturais envolvidos de forma harmônica e 

saudável. 

2) O projeto deve provocar a indução do processo de resiliência dos ecossistemas 

envolvidos no recorte de implantação do Parque Orla Piratininga por meio do 

paisagismo ecológico. 

3) A metodologia aplicada para a indução da resiliência deve ter como base os conceitos da 

Ecogênese e da Infraestrutura Verde. 

4) O projeto deve ter como premissa a valorização dos serviços ecossistêmicos. 

5) O projeto paisagístico deve priorizar a especificação de plantas nativas. 

a. Deve-se evitar a especificação de plantas esporófitas nas regiões lindeiras ao 

espelho d’água. 

b. Para a arborização urbana dar preferência pelas arvores frutíferas nativas da 

Mata Atlântica.  
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6) A especificação das plantas dos jardins filtrantes deve estar relacionada à qualidade da 

água a ser tratada.   

7) Deve-se prever espaço para caminhada e manutenção entre os jardins filtrantes. 

8) As populações remanescentes dos ecossistemas originais devem ser mantidas, o 

desenho dos jardins filtrantes, passarelas, decks e demais infraestruturas a serem 

implantados, devem respeitar o limite das populações originais.  

9) As espécies exóticas invasoras devem ser remediadas por supressão ou por sucessão.  

10) O projeto deve priorizar as especificidades necessárias para o funcionamento da pesca 

artesanal, prevendo, inclusive, a implantação de píers para os pescadores com 

localização que atenda aos atuais locais de pesca identificados no diagnóstico. 

11) O projeto deve ter como premissa a inclusão das áreas de habitação no Parque Orla, 

buscando a integração entre as diferentes classes sociais do entorno. 

12) O projeto deve incentivar a educação ambiental. 

13) O projeto, assim como a aprovação do programa final deve ser feita de forma 

participativa, em modelo de oficina com a população local.  

14) A via parque, que permeia o parque orla Piratininga, deve ser uma via de baixo fluxo de 

veículos, com ferramentas para tráfego em baixa velocidade. 

15) Todas as vias do parque, assim como as vias de acesso ainda não pavimentadas, devem 

receber tratamento de manejo de águas pluviais.  

16) Nas áreas onde não houver espaço suficiente para implantação da ciclovia e calçada, as 

mesmas devem ser implantadas em balanço para dentro da área da faixa assoreada da 

Lagoa, desde que não avancem sobre populações vegetais originais e/ou espelho d’água 

e recebam iluminação indireta para garantir segurança.  

17) Os materiais utilizados para implantação de mobiliários do parque devem ser 

biodegradáveis. 

18) A instalação dos postes de iluminação deve ser feita prioritariamente na faixa de serviço 

localizada ao lado das residências de forma a minimizar a interferência com as árvores e 

garantir a iluminação de toda a ciclovia e calçada do parque. Caso necessário, deverão 

ser previstos balizadores na calçada do parque.  

19) O desenho do parque deve respeitar as árvores nativas pré-existentes.  
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20) Em caso de supressão em massa de indivíduos exóticos invasores, o projeto deverá 

prever ferramentas para sombreamento das áreas expostas enquanto os novos 

indivíduos arbóreos atinjam tamanho suficiente para garantir o sombreamento.  

 

1.2. DIRETRIZES DE MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 Um aspecto bastante relevante sobre a Laguna de Piratininga é a questão da drenagem 

urbana das áreas do seu entorno, pois ela recebe a contribuição das águas pluviais provenientes 

do escoamento das bacias do Córrego da Viração, do Rio Cafubá, do Rio Arrozal, do Rio Jacaré, 

do Córrego de Santo Antônio – sendo estas responsáveis pelas maiores contribuições de água à 

Lagoa - além de outras áreas de drenagem direta conforme item 4.1 do diagnóstico da área.  

Historicamente, as cidades como um todo se desenvolveram a partir de uma ocupação 

urbana sem planejamento integrado das infraestruturas necessárias ao seu desenvolvimento 

harmônico, acarretando problemas, por exemplo, no que diz respeito à drenagem urbana. Desta 

forma, nos últimos anos, a conscientização de integração ambiental do espaço urbano começou 

a ser levada em consideração. Novos paradigmas relacionados às águas urbanas e, 

particularmente ao manejo das águas pluviais urbanas, estão sendo introduzidos. O conceito 

atual de manejo de águas pluviais urbanas não se limita ao meio técnico tradicional - baseado no 

afastamento do escoamento pluvial dos pontos críticos. Ele integra a drenagem urbana aos 

problemas ambientais e sanitários das águas urbanas. Desta forma, além da consideração de 

vazões e volumes de inundações, abordam-se as questões de qualidade das águas, poluição 

difusa, transporte e retenção de resíduos sólidos e utilização das águas pluviais urbanas como 

recurso hídrico de grande significância ao urbanismo e estética da cidade (Righetto et al, 2009). 

A drenagem urbana sustentável apresenta diversas vantagens que estão 

intrinsecamente relacionadas aos objetivos do Parque Orla Piratininga. Righetto et al apresenta 

várias dessas vantagens: 

 Diminuição das superfícies impermeáveis; 

 Aumento da capacidade de infiltração; 

 Diminuição dos riscos de erosão; 

 Aumento da qualidade do microclima local; 

 Aumento da vegetação do espaço urbano; 

 Diminuição do efeito das ilhas de calor; 

 Aumento da biodiversidade; 

 Tratamento da água e conservação dos sistemas de águas superficiais; 
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 Diminuição da pressão sobre o sistema de drenagem urbana existente; 

 Permite que a comunidade esteja conectada aos recursos hídricos; 

 Uso dos sistemas de drenagem urbana como áreas recreacionais; 

 Promoção de educação ambiental da comunidade. 

O sistema de drenagem urbana sustentável do Parque Orla Piratininga deve ser capaz de 

acomodar as águas provenientes das bacias contribuintes à Laguna de Piratininga, integrando-

se à paisagem, ao projeto urbanístico do Parque e ao ecossistema da área. Para a proposta 

definitiva da drenagem do Parque, devem ser levados em considerações os parâmetros obtidos 

por meio de estudos preliminares, como área disponível, vazões de água a serem consideradas, 

tipo de solo, nível do lençol freático, poluição do solo, qualidade da água de drenagem, bem 

como a característica de ocupação do local e drenagem urbana já existente - que deve ser 

compatibilizada com o projeto do Parque Orla Piratininga.  

O sistema de drenagem urbana sustentável do Parque Orla Piratininga visa gerir o 

escoamento das bacias contribuintes à Laguna de Piratininga, fornecendo o tratamento das 

águas e se possível sua retenção para se mitigar inundações – como, por exemplo, os wetlands.  

O projeto deve priorizar um mínimo de impermeabilização do solo e um máximo de 

infiltração das águas possível, de acordo com os estudos. Portanto, deve ser pensado em 

conjunto com o Projeto Urbanístico e Paisagístico proposto. 

1.3. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Parque contará com um Sistema de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos que será 

composto de duas linhas de trabalho: a logística, em parceria com a Companhia de Limpeza 

Urbana de Niterói (CLIN), e a educativa, que envolverá os moradores locais e visitantes. O 

projeto urbanístico do Parque Orla Piratininga deve ser pensado contemplando a logística dos 

resíduos sólidos.  

A linha logística objetiva aperfeiçoar o sistema de limpeza urbana, implantar a coleta 

seletiva e a criação de soluções locais para reciclagem, reutilização e compostagem dos resíduos, 

assim como prever espaços específicos para isso no âmbito do Parque.  

A linha educativa buscará conscientizar e capacitar os moradores do entorno da Lagoa 

sobre soluções domésticas para os resíduos e sobre o funcionamento do novo sistema de 

limpeza urbana a ser implantado na região.  
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2. PROJETO CONCEITUAL 
Para um melhor entendimento o recorte de estudo foi setorizado em nove trechos 

(Figura 1), cada um com características particulares, além das unidades de conservação. Para a 

divisão foram levados em consideração aspectos como: faixa disponível para implantação do 

parque, infraestruturas existentes, características de aporte de água doce, tipo de pavimentação 

existente, morfologia urbana, largura de via disponível, usos característicos identificados, entre 

outros.  

 

FIGURA 1 - DIVISÃO DE TRECHOS DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

De acordo com o diagnóstico de mobilidade urbana, foram definidos os principais 

acessos ao Parque, levando-se em consideração: ciclovias existentes e previstas para a RO, 

pontos de ônibus mais próximos e acesso à administração do Parque, os acessos estão 

representados na Figura 2. 
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FIGURA 2 – PRINCIPAIS ACESSOS AO PARQUE ORLA PIRATININGA 

2.1. TRECHO 1  

O trecho 1 (um) do Parque Orla Piratininga se estende do final da Avenida Francisco 

Gabriel de Souza Lôbo até a Ponte do Canal de Camboatá (Figura 3).    

 

FIGURA 3 – TRECHO 1 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

Este trecho não tem pavimentação. É caracterizado pela presença do Canal de Cintura e 

uma extensa faixa de separação entre a via e a lagoa com variação de 5 a 60 metros de largura. 
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Trata-se do trecho com maior área para implantação do Parque Orla Piratininga. Nesta faixa, 

foram encontradas as maiores populações de espécimes vegetais que compunham o 

ecossistema original, além de espécies exóticas.  

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

  

(E) (F) 

FIGURA 4 - TRECHO 1 DO PARQUE ORLA PIRATININGA: (A) ÁREA ENTRE O CANAL DE CINTURA E O ESPELHO D'ÁGUA DA 

LAGUNA; (B) CANAL DE CINTURA; (C) VIA; (D) COLÔNIA DE SAMAMBAIAS DO BREJO; (E) PÍER PARA PESCA 

CONSTRUÍDO POR MORADORES LOCAIS; (F) LOCAL COM APORTE DE ESGOTO E ABERTURA DO CANAL DE CINTURA PARA 

A LAGUNA 

Este trecho recebe o maior aporte de águas das bacias hidrográficas contribuintes à 

Lagoa de Piratininga. No entanto, é também o trecho com maior aporte de esgoto proveniente 

das ligações clandestinas no sistema de drenagem pluvial.  

Recomenda-se a transformação do Canal de Cintura em um sistema de infraestrutura 

verde com jardins filtrantes. Sua composição vegetal deve ser prioritariamente com indivíduos 

que compunham o ecossistema original associados aos demais indivíduos necessários para 
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tratamento das águas que ali chegam, desde que não ofereçam impacto para os ecossistemas 

lindeiros, isto é, desde que não sejam espécies invasoras. 

Um dos acessos principais ao Parque será ao final da Avenida Francisco Gabriel de 

Souza Lôbo, próximo a estações de parada do BHLS. Assim como a pista de pouso de parapente 

já existente, nesta entrada devem haver: paraciclos, cabine de informação com mapas e 

informações sobre o parque, placas de sinalização, local de descanso para visitantes e decks 

multifuncionais para acesso à Lagoa, conforme Figura 5 . 

 

FIGURA 5 – CENÁRIO PROPOSTO PARA ACESSO À VIA PARQUE PELA AVENIDA FRANCISCO GABRIEL DE  SOUZA LÔBO 

Programa trecho 1: 

 Interceptar e tratar, por fitorremediação, as águas do escoamento superficial e 

provenientes do sistema de drenagem urbana das microbacias hidrográficas a montante 

da laguna de Piratininga antes de seu deságue no espelho d’água da Lagoa de acordo 

com as Figuras esquemáticas:  6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. As plantas deverão ser especificadas 

de acordo com o resultado do estudo de qualidade das águas no local; 

 Píers e decks com função multifuncional para pesca, rampa para acesso à lagoa e 

contemplação (Figura 8). 

 Sistema de infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;  
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 Paraciclos, cabine de recepção com mapas e informações sobre o parque, placas de 

sinalização, local de descanso para visitantes, ao final da Avenida Francesco Gabriel de 

Souza Lôbo; 

 Infraestrutura de lazer com quadra poliesportiva, paraciclos, bancos de descanso, 

contemplação e interação, parquinho infantil ao final da Rua Osiris Pitanga. Nesta praça, 

sugere-se que o trânsito de veículos seja desviado conforme Figuras 10 e 11.  
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FIGURA 6 - MODELO DE PRAÇA PROPOSTO PARA A ENTRADA PRINCIPAL DO PARQUE ORLA PIRATININGA: PISTA DE 

POUSO E PARAPENTE; MAPAS PARA INFORMAÇÕES A VISITANTES; LETREIRO DO PARQUE; ÁREA DE DESCANSO; JARDINS 

FILTRANTES E DECK MULTIFUNCIONAL PARA ACESSO À LAGOA 

 

 

LINHA DE CORTE 

VIA COMPARTILHADA 

 
CICLISTAS E PEDESTRES 

 

JARDINS FILTRANTES 

 

DECK MULTFUNCIONAL 

 

LAGOA DE PIRATININGA 

 

VIA PARQUE 
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FIGURA 7 - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 1 – FINAL DA AVENIDA FRANCISCO GABRIEL DE SOUZA LÔBO – DECKS MULTIFUNCIONAIS E JARDINS FILTRANTE
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FIGURA 8 - AMPLIAÇÃO A - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 1 – DECKS MULTIFUNCIONAIS 
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FIGURA 9 - AMPLIAÇÃO B - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 1 – JARDINS FILTRANTES 
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FIGURA 10 - MODELO DE PRAÇA – FINAL DA RUA DR. OSIRIS PITANGA – PRAÇA, CICLOVIA E JARDINS FILTRANTES 

 

 

 

 

 

LINHA DE CORTE 

VIA COMPARTILHADA 

 
CICLISTAS E PEDESTRES 

 

JARDINS FILTRANTES 

 

LAGUNA DE PIRATININGA 
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FIGURA 11 - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 1 -  MODELO DE PRAÇA – FINAL DA RUA DR. OSIRIS PITANGA – PRAÇA, CICLOVIA E JARDINS FILTRANTE 

 

 

 

 

TRAÇADO ORIGINAL DA VIA 
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FIGURA 12 - AMPLIAÇÃO JARDINS FILTRANTES PROPOSTOS PARA O TRECHO 1
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Propõe-se que a via de rolamento deverá seja de mão única. Haverá um passeio 

compartilhado entre pedestres e ciclistas e será possível caminhar entre os jardins filtrantes.    

Neste trecho, seria ideal que as pontes do Rio Arrozal e do Rio Jacaré fossem 

requalificadas de forma a criar uma interação entre rios e a população. Entretanto, está decisão 

está condicionada a fatores técnicos e econômico-financeiros. Atualmente, os locais de deságue 

desses rios na Laguna são pontos de alagamento quando da ocorrência de fortes chuvas.  

 

 

(A) (B) 

FIGURA 13 - RIOS QUE DESÁGUAM NA LAGOA DE PIRATININGA: (A) RIO ARROZAL; (B) RIO JACARÉ 

 

2.2. TRECHO 2 

O trecho 2 (dois) do Parque Orla Piratininga se estende do Canal de Camboatá até a 

Rua Fernando José de Almeida (Figura 14). 
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FIGURA 14 - TRECHO 2 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

O trecho não tem pavimentação. A via existente é estreita e não há limite entre via e 

espelho d’água da Lagoa. Trata-se do trecho que dá acesso à Ilha do Modesto.  

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 
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(E) (F) 

FIGURA 15 - TRECHO 2 DO PARQUE ORLA PIRATININGA: (A) COMPORTA DO CANAL DE CAMBOATÁ; (B) CANAL DE 

CAMBOATÁ; (C) VIA DE ACESSO À LAGUNA; (D) PONTE DE ACESSO À ILHA DO MODESTO CONSTRUÍDA POR MORADORES 

LOCAIS; (E) ÁREA ALAGADA ENTRE A ILHA DO MODESTO E A VIA DA CICLOVIA; (F) VIA 

Neste trecho também haverá um dos acessos principais para o Parque pela Avenida 

Almirante Tamandaré. Nesta entrada, foram identificadas diversas árvores da espécie leucena, 

que deverão ser catalogadas através do inventário florístico para posterior supressão. O 

tratamento da área adjacente e da via deve ser feito com manejo de águas pluviais e 

implantação de uma área de recreação seguida de reflorestamento com espécies nativas com 

estratégia de criação de sombra para a população enquanto as árvores crescem. Na marguem 

oposta ao bosque das Leucenas, existe um brejo remanescente, sofrendo com efeito de borda. 

Recomenda-se a recuperação vegetal desta área com uso restrito, apenas trilha.  

A população local demanda por equipamentos de esporte e recreação para as crianças 

da região. Neste acesso devem ter paraciclos, cabine com mapas e informações sobre o Parque, 

banheiros, placas de sinalização.  

Programa trecho 2: 

 Sistema de infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;  

 Deck para contemplação, com vista do Pão de Açúcar e do Corcovado, e para uso do pólo 

de restaurantes da área no trecho próximo à Ilha do Modesto; 

 Píers para pesca; 

 Campo de futebol; 

 Parquinho infantil;  

 Barras para exercícios ao ar livre; 

 Restauração ecológica com o objetivo de fortalecer a vocação de refúgio de fauna 

silvestre (vide Plano de manejo do PARNIT). 
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2.3. TRECHO 3 

O trecho 3 (três) do Parque Orla Piratininga se estende da Rua Fernando José de 

Almeida até a Rua Doutor Ernâni Luís da Cunha (Figura 16).  

 

FIGURA 16 - TRECHO 3 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

Este trecho não tem pavimentação. É caracterizado pela presença de um vasto bosque 

com vegetação a ser catalogada (Figura 17). 

 

FIGURA 17 – BOSQUE PRESENTE NO TRECHO 4 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 
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(A) (B) 

 

(C) 

FIGURA 18 – TRECHO 3 DO PARQUE ORLA PIRATININGA: (A) VIA; (B) VEGETAÇÃO NA BORDA DA LAGOA DE 

PIRATININGA; (C) VIA COM ESPÉCIES INTRODUZIDAS PELO HOMEM 

A faixa de terra entre a via e o bosque é muito fina o que limita as intervenções. Neste 

caso, a indicação é de implantação da via parque, com manejo de águas pluviais e passarela 

suspensa junto à vegetação do bosque, além do manejo da vegetação existente. 

Programa trecho 3:  

 Sistema de infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;  

 Passarela de observação de fauna e flora ao longo do bosque;  

 Paraciclos na Rua Jornalista Umbelino Silva (antiga Rua 118); 

 No trecho entre as ruas Vice-Almirante Zetho Cardoso Caldas (antiga Rua 124) e Dr. 

Ernâni Luís da Cunha (antiga Rua 129): deck para pesca, parquinho infantil, 

equipamentos de academia e estruturas de esporte e lazer em geral. 

A Figura 19 apresenta um corte esquemático proposto para o Trecho 3 do Parque Orla 

Piratininga na região do bosque.  
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FIGURA 19 - CORTE ESQUEMÁTICO PROPOSTO PARA O TRECHO 3 DO PARQUE ORLA PIRATININGA

TRAÇADO ORIGINAL DA VIA 
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2.4. TRECHO 4 

O trecho 4 (quatro) do Parque Orla Piratininga se estende da Rua Doutor Ernâni Luís 

da Cunha até a ponte de acesso ao bairro Jardim Imbuí (Figura 20). 

 

FIGURA 20 - TRECHO 4 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

 
 

(A) (B) 

 
 

(C) (D) 
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(E) 

FIGURA 21 - TRECHO 4 DO PARQUE ORLA PIRATININGA: (A) PRAÇA NO FINAL DAS RUAS MOACIR GOMES DE AZEVEDO 

E ANTÔNIO AUGUSTO DA PAZ; (B) PONTO EM FRENTE AO IATE CLUBE COM VISTA DO PÃO DE AÇÚCAR E DO 

CORCOVADO; (C) AVES NA LAGOA DE PIRATININGA; (D) VIA; (E) PONTO DE PESCA PRÓXIMO AO FIM DO TRECHO 4 DO 

PARQUE ORLA PIRATININGA;  

Trecho sem pavimentação, a via é estreita e não há limite entre via e espelho d’água em 

grande parte do trecho, o que limita as intervenções. Neste caso, a indicação é de implantação da 

via parque, com manejo de águas pluviais, implantação de píers e decks para contemplação e 

exercícios náuticos. Em algumas áreas, onde há presença de maior largura entre as casas e o 

espelho d’água, propõe-se a implantação de nichos de lazer. Em quase toda a extensão deste 

trecho, a vegetação predominante entre a via e o espelho d’água é composta por grandes 

populações de Taboas, com alguns indivíduos de Samambaia do Brejo. A indicação é o manejo 

dessa vegetação, com introdução de mais indivíduos originais do ecossistema de brejo. A área 

escolhida para ampliação, assim como no trecho 1, contempla uma praça existente e pouco 

utilizada, localizada na Via Chico Xavier entre as Ruas Antônio Augusto da Paz e a Rua Moacir 

Gomes de Azevedo. 

Programa trecho 4:  

 Sistema de Infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;  

 Implantação de uma praça entre as Ruas Antônio Augusto da Paz e Moacir Gomes de 

Azevedo com reflorestamento, parquinho infantil, área para piquenique, deck para 

observação em meio à vegetação, conforme Figuras 22 e 23; 

 Requalificação do prédio do antigo Iate Clube, conforme item Programa de Necessidades 

do Iate Clube.  
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FIGURA 22 - PRAÇA DO TRECHO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINHA DE CORTE 
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FIGURA 23 - CORTE ESQUEMÁTICO DA PRAÇA DO TRECHO 4

TRAÇADO ORIGINAL DA VIA 
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2.5. TRECHO 5 

O trecho 5 (cinco) do Parque Orla Piratininga faz a ligação da Lagoa de Piratininga com 

a Prainha de Piratininga (Figura 24).  

 

FIGURA 24 – TRECHO 5 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 
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(E) 

FIGURA 25 - TRECHO 5 DA LAGUNA DE PIRATININGA: (A) VIA; (B) VISTA DA LAGUNA DE PIRATININGA COM CASAS ÀS 

MARGENS; (C) VEGETAÇÃO DE RESTINGA NAS PROXIMIDADES DA PRAINHA; (D) PRAINHA DE PIRATININGA; (E) 

CAMPO DE FUTEBOL DA PRAINHA DE PIRATININGA 

A principal característica deste trecho é a “barra”, assim denominado pela sua função 

original. Antes de todas as intervenções antrópicas no sistema lagunar, cabia a essa região em 

conjunto com o regime de chuvas e o oceano a função de regular o nível da Laguna. Atualmente, 

não cumpre mais esse papel pois não recebe da Laguna essa pressão, pois as ligações artificiais 

com o mar não permitem tamanha acumulação de água, mantendo-a sempre nivelada com o 

oceano. A Prainha de Piratininga já apresenta um campo de futebol de areia.  

Programa trecho 5: 

 Sistema de infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;  

 Recomenda-se o manejo das dunas, de forma a deixar um caminho mais baixo no caso de 

necessidade de rompimento da barra; 

 Recomposição de restinga sobre as dunas para minimizar o deslocamento de massa; 

 Limitar a passagem para acesso apenas de pedestres e bicicletas entre a Lagoa e a 

Prainha de Piratininga, permitindo o acesso de carros apenas de moradores locais; 

 Implantar infraestrutura de piquenique. 

 

2.6. TRECHO 6 

O trecho 6 (seis) do Parque Orla Piratininga se estende da ponte de acesso ao bairro 

Jardim Imbuí até a Rua Augusto Rush (Figura 26). 
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FIGURA 26 - TRECHO 6 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

Neste trecho, foi identificada grande presença de restaurantes. Trata-se do único 

trecho do Parque com via dupla, devido ao acesso ao bairro ser feito apenas pela ponte, não 

havendo possibilidade de via única. Além disso, o trecho engloba também a Ilha do Tibau. Como 

em todos os trechos, há presença de vegetação invasora. Recomenda-se a supressão de espécies 

exóticas invasoras e plantio de espécies nativas de forma gradativa ao longo do tempo. 

‘ 

 

 

(A) (B) 
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(C) (D) 

FIGURA 27 - TRECHO 6 DO PARQUE ORLA PIRATININGA: (A) VIA DE ACESSO AO JARDIM IMBUÍ; (B) RESTAURANTES; 

(C) ÁREAS DE PESCA NA ILHA DO TIBAU; (D) ATUAL PONTE DE ACESSO À ILHA DO TIBAU EM SITUAÇÃO PRECÁRIA 

A proposta para este trecho é melhorar o acesso à Ilha do Tibau e implementar um 

deck para ampliar a área de atendimento dos restaurantes e oferecer melhor ambiência aos 

consumidores. 

Programa trecho 6: 

 Sistema de Infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;  

 Deck multifuncional para contemplação e uso dos restaurantes locais (Figuras 28 e 29); 

 Ciclorrota; 
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FIGURA 28 - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 6 DE DIA 

 

FIGURA 29 - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 6 À NOITE 

A Ilha da Tibau possui um campo de futebol de areia abandonado em função da 

insolação intensa e pela areia cheia de conchas. A Ilha é uma grande duna artificial, formada 

TRAÇADO ORIGINAL DA VIA 
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pelo sedimento oriundo das dragagens feitas na Lagoa ao longo do tempo e ali depositadas. Para 

a Ilha, recomenda-se a supressão da colônia de leucenas que toma conta do seu entorno, dar 

condições para que o mangue colonize as áreas próximas ao espelho d’água e o plantio de 

bosque de restinga no interior da Ilha. O projeto prevê (conforme Figuras 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37 e 38) 

 Intenso trabalho de supressão de espécies invasoras e reflorestamento; 

 Anfiteatro; 

 Área para piquenique; 

 Uma quadra de futebol de areia e duas quadras poliesportivas; 

 Vestiário, bebedouros; 

 Arquibancadas no entorno das quadras; 

 Pista de caminhada e ciclovia no entorno da Ilha; 

 Área para observação de pássaros; 

 Manutenção e revitalização dos píers de pesca, que serão reduzidos porem mantidos em 

forma de deck, que poderão ser compartilhados entre pescadores e turistas; 

 Construção de uma nova ponte de acesso à Ilha.  
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FIGURA 30 - PLANTA ESQUEMÁTICA DA ILHA DO TIBAU 

 
 
 

LINHA DE CORTE 
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FIGURA 31 - CORTE LONGITUDINAL (CORTE 1 1’) ESQUEMÁTICO DA ILHA DO TIBAU
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FIGURA 32 – AMPLIAÇÃO A DO CORTE LONGITUDINAL (CORTE 1-1’)  ESQUEMÁTICO DA ILHA DO TIBAU 
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FIGURA 33 - AMPLIAÇÃO B DO CORTE LONGITUDINAL (CORTE 1-1’)  ESQUEMÁTICO DA ILHA DO TIBAU 
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FIGURA 34 - AMPLIAÇÃO C DO CORTE LONGITUDINAL (CORTE 1-1’)  ESQUEMÁTICO DA ILHA DO TIBAU 
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FIGURA 35 - CORTE TRANSVERSAL (CORTE 2-2’)  ESQUEMÁTICO DA ILHA DO TIBAU 
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FIGURA 36 – AMPLIAÇÃO A DO CORTE TRANSVERSAL (CORTE 2-2’)   ESQUEMÁTICO DA ILHA DO TIBAU 
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FIGURA 37 - AMPLIAÇÃO B DO CORTE TRANSVERSAL (CORTE 2-2’)   ESQUEMÁTICO DA ILHA DO TIBAU 
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FIGURA 38 - AMPLIAÇÃO C DO CORTE TRANSVERSAL (CORTE 2-2’)   ESQUEMÁTICO DA ILHA DO TIBAU
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2.7. TRECHO 7 

O trecho 7 (sete) do Parque Orla Piratininga se estende da Rua Augusto Rush até o final 

do Jardim Imbuí (Figura 39).  

 

FIGURA 39 - TRECHO 7 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

Este trecho apresenta pavimentação, porém, em estado precário em determinados 

pontos. Além disso, apresenta trecho de pavimentação em paralelepípedo. 

 

  

(A) (B) 
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(C) (D) 

FIGURA 40 - TRECHO 7 DO PARQUE ORLA PIRATININGA: (A) VIA PAVIMENTADA EM MÁS CONDIÇÕES; (B) VIA EM 

PARALELEPÍPEDO; (C) ÁREA ALAGADA NO FINAL DO TRECHO 7 (D) ÁREA PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO DE NICHO DE 

LAZER 

Existe uma forte apropriação do espaço da orla da Lagoa por parte da população. Neste 

trecho, a indicação é seguir esse modelo de apropriação em sincronismo com a via parque, 

manejo de águas pluviais e proposição de nichos de convívio - seguindo um padrão construído 

por processo participativo junto à população - e manejo da vegetação no espaço urbano, 

suprimindo as invasoras e plantando indivíduos nativos - preferência para as frutíferas. 

Programa trecho 7: 

 Sistema de Infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;   

 Implantação de nichos de lazer como hortas, áreas para descanso, etc (Figura 41) 

 Requalificação da via. 
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FIGURA 41 - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 7 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

 

2.8. TRECHO 8 

O trecho 8 engloba toda a área de abrangência da Rua Estrela (antiga Rua 100) (Figura 

42).  

Este trecho é limítrofe entre os ecossistemas de floresta ombrófila, restinga e lagunar. 

Possui pouca influência do espaço urbano em função da baixa densidade de construções. Muito 

próximo ao ninhal é uma área de transição entre a cidade e a floresta e pode vir a sofrer grande 

pressão imobiliária em um futuro próximo. A vocação da área é de zona de transição e indica-se 

a supressão de espécies invasoras, instalação de sinalização e mapa indicando o mirante natural 

existente e implantação de um píer para que pessoas possam acessar os mirantes pela água e 

não só por terra. O Parque deve ser pensado de forma a proteger essa área.  

TRAÇADO ORIGINAL DA VIA 
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FIGURA 42 - TRECHO 8 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 

 

  

(A) (B) 

  

(C) (D) 

FIGURA 43 - TRECHO 8 DO PARQUE ORLA PIRATININGA: (A) FINAL DA RUA 100; (B) VIA SEM PAVIMENTAÇÃO; (C) 

MIRANTE NA RUA CEM; (D) VISTA DO MIRANTE 
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Programa trecho 8: 

 Sistema de Infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;   

 A supressão de espécies invasoras; 

 A instalação de sinalização, mapa indicando o mirante natural existente; 

 A instalação de um píer para que pessoas possam acessar os mirantes pela água e não só 

por terra. 

A Figura 44 apresenta um corte esquemático proposto para o Trecho 8 e a Figura 45 

apresenta um corte esquemático para a seção do mirante.  

 

 

FIGURA 44 - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 8 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 
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FIGURA 45 - CORTE ESQUEMÁTICO DO MIRANTE LOCALIZADO NO TRECHO 8 DO PARQUE ORLA PIRATININGA

TRAÇADO ORIGINAL DA VIA 
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2.9. TRECHO 9 

O trecho 9 (nove) do Parque Orla Piratininga se estende do início da Rua Estrela até a 

Avenida Francisco Gabriel de Souza Lôbo (Figura 46). 

 Atualmente o acesso à ilha se dá ao fim de uma rua sem saída pois a ciclovia, neste 

trecho, foi tomada pela vegetação. Indica-se a abertura da ciclovia e recuperação da vegetação 

nativa. O Canal de Cintura neste trecho deve ser transformado em um jardim filtrante sem muita 

alteração do seu desenho original, apenas uma adequação, para que possa ampliar sua 

funcionalidade.  

Programa trecho 9: 

 Sistema de infraestrutura-verde para retardo e infiltração das águas das chuvas 

associado à infraestrutura-cinza para casos de eventuais falhas;   

 Fechamento de todas as ruas do trecho que terminam na ciclovia e dão acesso à lagoa 

com árvores e jardins; 

 Criação de pequenas praças que integram o desenho do parque na área não edificante da 

Fazendinha. 

 

 

FIGURA 46 – TRECHO 9 DO PARQUE ORLA PIRATININGA 
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(A) (B) 

 

(C) 

FIGURA 47 - TRECHO 9 DO PARQUE ORLA PIRATININGA: (A) TRECHO DA CICLOVIA DOMINADO POR VEGETAÇÃO; (B) 

DESÁGUE DE DRENAGEM NO TRECHO DA CICLOVIA NA FAZENDINHA; (C) CAVALO PASTANDO EM ÁREA DO PARQUE 

ORLA PIRATININGA 
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FIGURA 48 - CORTE ESQUEMÁTICO DO TRECHO 9 DO PARQUE ORLA PIRATININGA

TRAÇADO ORIGINAL DA VIA 
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2.10. UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

Para a Ilha do Pontal e para a Ilha do Modesto, prevê-se unicamente um inventário 

florístico e posterior qualificação ecossistêmica.  

                         

(A)                                                                                          (B) 

FIGURA 49 - ILHA DO PONTAL: (A) OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO ECOLÓGICA, ENTRE OS ECOSSISTEMAS DE MANGUE E 

BREJO; (B) BOSQUE DE ÁRVORES CAMBUÍ, DA FAMÍLIA MYRTACEAE, LOCALIZADO NO INTERIOR DA ILHA. 

 

  

(A) (B) 

 

(C) 

FIGURA 50- ILHA DO MODESTO: (A) ÁREA ATERRADA NO ENTORNO DA ILHA; (B) ÁREA ALAGÁVEL EM PERÍODO SECO; 

(C) VISTA DA ILHA DURANTE PÔR-DO-SOL 

 

 

Já o Ninhal deve ser mantido intacto. O projeto do Parque Orla deve ser pensado de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fam%C3%ADlia_(biologia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Myrtaceae
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forma a provocar mínimo impacto possível nas suas proximidades.  

 

FIGURA 51 – VISTA DO NINHAL DE DENTRO DA LAGUNA DE PIRATININGA. 

 

2.11. PROGRAMA DE NECESSIDADES DO ANTIGO PRÉDIO DO IATE 
CLUBE 

O Antigo prédio do Iate Clube está localizado na beira da Lagoa de Piratininga, o prédio 

ficou abandonado por muito tempo e encontra-se em condições ruins, apresentando rachaduras 

e infiltrações. Faz-se necessária uma avaliação estrutural por parte de um engenheiro para 

analisar se a estrutura física está comprometida.  

Além do antigo prédio, o terreno consta também com área externa, onde antigamente 

havia uma quadra de futebol. 
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FIGURA 52– LOCALIZAÇÃO DO ANTIGO IATE CLUBE 

 

 

FIGURA 53- VISTA AÉREA DO ANTIGO PRÉDIO DO IATE CLUBE. FOTO: LEONARDO SIMPLICIO 
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(A) 

 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

FIGURA 54– ANTIGO PRÉDIO DO IATE CLUBE 

O antigo Iate Clube funcionará como um espaço multifuncional, concebido para atender 

a diferentes demandas, ambas do Parque e da população local. O espaço abrigará a 

administração do Parque, porém sua função principal é ser um espaço de acolhimento ao 

visitante. Deve integrar as diversas dimensões do Parque: ambiental, social e cultural.  

Além de espaços fixos para a administração, guardearia para materiais de esporte 

náutico, praça de alimentação e um museu da biodiversidade e cultura da Lagoa, o centro 

contará com espaços modulares capazes de abrigar diversos tipos de eventos e funções, tais 

como seminários, oficinas, reuniões de moradores, exposições de artistas locais, etc. 

O espaço contará minimamente com: 

 Guarita; 

 Administração/Secretaria; 

 Praça de Alimentação; 

 Guardearia de pranchas/caiaques; 

 Museu interativo da biodiversidade e cultura da Lagoa; 

 Espaço modular multiuso. 
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2.12. OFICINA COM A POPULAÇÃO 

Com o intuito de melhor atender as necessidades e desejos da população e também integrá-

la às intervenções que serão realizadas na região, as associações de moradores e entidades da 

sociedade civil foram convidadas a participar de um encontro com a Prefeitura de Niterói. Neste 

encontro, foram discutidas as intervenções que serão realizadas para a implantação do Parque 

Orla Piratininga e os representantes puderam das sugestões e ideias, por meio de uma oficina. 

Deverá ser analisada a viabilidade de incorporação dessas ideias ao projeto.  

Intervenções propostas:  

TRECHO 1: 

 Pista de pouso de parapente: bicicletário, estacionamento de veículos, rampa para 

esportes náuticos, píer e deck para pesca; 

 Praça da Osíres Pitanga: rampa para esportes náuticos (stand up, caiaque), quadra de 

basquete, parquinho infantil, estruturas de piquenique (mesas e cadeiras), pista de 

skate; 

 Rua Duque Dias Siqueira (ant. R. 34): espaço para churrasco, deck com mesas e cadeiras, 

píer para pesca; 

 Entre a Rua Juvenal Laranja e a Rua Dr. Paulo Gouveia: horta; 

 Rua Dr. Gérson Gonçalves (foz do Rio Jacaré - pontos de alagamento): estruturas de 

esporte e lazer (quadra de vôlei, campo de futebol, academia, parquinho de crianças, 

parquinho de cachorro, churrasqueira, mesas e cadeiras). Requalificação da Rua Gérson 

Gonçalves com implantação de sistema de infraestrutura verde de manejo de água 

pluvial; 

 Rua José Ranzeiro: paraciclos e píer de pesca; 

 Entre as ruas Dr. Kleber Feliciano Pinto e Dr. João Batista Serrão: paraciclos; 

 Trecho anterior ao Canal de Camboatá: parque de cachorros e espaço para festas e 

comemorações. 



 

                                                                                                                                                                                                       

 

 60 

 

FIGURA 55– MAPAS PRODUZIDOS POR REPRESENTANTES E POPULAÇÃO LOCAL, COM SUGESTÕES PARA TRECHO 1 DO 

PARQUE ORLA DE PIRATININGA. 

TRECHO 2 

 Trecho posterior ao Canal de Camboatá: quadra poliesportiva, parquinho para crianças, 

e equipamentos de academia; 

 Restauração ecológica com o objetivo de fortalecer a vocação de refúgio de fauna 

silvestre (vide Plano de manejo do PARNIT); 

 Trecho entre as ruas Vênus (ant. R. 107) e Lua (ant. R. 109): parquinho infantil, e logo 

depois da Rua Lua, paraciclos; 

 Entre as ruas Juíza Patrícia Acioli e Valdemar Vanderlei a demanda é por deck com 

mesas e cadeiras, espaço de piquenique e horta. 

TRECHO 3 

 R. 116 e 117 (bosque): paraciclo, deck e mesas de piquenique; 

 Rua Jornalista Umbelino Silva (ant. R.118): paraciclos; 

 No trecho entre as ruas Pietro Farzout (ant. R. 120) e João Gomes da Silva (ant. R. 122): 

parquinho, campo de futebol e rampa para esportes náuticos; 

 No trecho entre as ruas Vice-Almirante Zetho Cardoso Caldas (ant. R. 124) e Dr. Ernâni 

Luís da Cunha (ant. R. 129): Deck para pesca, parquinho infantil, quadra poliesportiva, 

equipamentos de academia e espaço para churrasco. Estruturas de esporte e lazer em 

geral. 
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FIGURA 56– MAPAS PRODUZIDOS POR REPRESENTANTES E POPULAÇÃO LOCAL, COM SUGESTÕES PARA TRECHOS 2 E 3 

DO PARQUE ORLA DE PIRATININGA 

TRECHO 4 

 Trecho entre Rua Dr. Moacyr Gomes de Azevedo (ant. R. 139) e Rua Comendador 

Antônio Augusto da Paz (ant. R. 17 e 140): bosque com área de lazer e brinquedos, 

rampa para esportes náuticos e deck para contemplação; 

 Rua Orestes Barbosa (ant. R.15): bosque com área de brinquedos, hortas comunitárias 

orgânicas e píer para pesca; 

 Campo de Futebol na Rua João Pinto (ant. Rua 14); 

 Iate Clube: Centro de visitantes, banheiros, museu natural, centro de estudos de áreas 

alagadas e oceanografia, equipamentos de academia, rampa de esportes náuticos e 

parquinho infantil. 

TRECHO 6 

 Ilha do Tibau: parquinho infantil, área para esportes e estruturas de pesca. Prever o 

fechamento da circulação de veículos na via parque; 

 Estudo de mobilidade; 

 Previsão de estacionamento. 

TRECHO 7 

 Considerar possível servidão de acesso à trilha tupinambá. 
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FIGURA 57– MAPAS PRODUZIDOS POR REPRESENTANTES E POPULAÇÃO LOCAL, COM SUGESTÕES PARA TRECHOS 4, 5, 6 

E 7 DO PARQUE ORLA DE PIRATININGA. 

TRECHO 8 

 Final da Rua Estrela (ant. R. 100): deck para pesca; 

 Passarela dentro do bosque; 

 Rua Estrela (ant. R. 100) – próximo ao mirante: parque infantil, equipamentos de 

academia, parque para cachorros, rampa para esportes náuticos, horta comunitária, 

urbanização, calçada, ciclovia mão dupla. 

TRECHO 9 

 Fechamento de todas as ruas do trecho que terminam na ciclovia e dão acesso à lagoa 

com árvores e jardins; 

 Criação de horta na área não edificante do Residencial Fazendinha 
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FIGURA 58– MAPAS PRODUZIDOS POR REPRESENTANTES E POPULAÇÃO LOCAL, COM SUGESTÕES PARA TRECHOS 8 E 

9 DO PARQUE ORLA DE PIRATININGA. 

3. GLOSSÁRIO  
 

 Antrópico  

Tudo aquilo que resulta da ação ou atividade humana 

 Bacia hidrográfica  

Para um estudo hidrológico, o conceito de Bacias Hidrográficas envolve o conjunto de 

terras drenadas por um corpo d’água principal e seus afluentes e representa a unidade mais 

apropriada para o estudo qualitativo e quantitativo do recurso água e dos fluxos de sedimentos 

e nutrientes. 

 Biodiversidade 

Biodiversidade é a pluralidade de formas de vida animais e vegetais, primordiais para a 

vida humana, encontradas nos mais diferentes ambientes da Terra. Que inclui a diversidade 

dentro e entre espécies, e de ecossistemas. 

 Biota  

Conjunto de todos seres vivos de um determinado ambiente ou de um determinado 

período. 
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 Biótico 

Relacionado à vida ou aos seres vivos. 

 Biovaleta 

Valetas com cobertura vegetal, ou não, que promovem a filtragem da água da chuva e 

retardam seu tempo de escoamento. 

 Conservação  

Manejo e utilização sustentada dos recursos naturais, a um nível ótimo de rendimento 

e preservação da diversidade biológica. 

 Desenho universal  

Desenho Universal é o conceito que cria acessos para o universo, universal, ou seja, 

toda a diversidade humana. Capaz de democratizar a vida das pessoas em diversos e amplos 

aspectos, como infraestrutura urbana, prédios públicos, casas e até produtos de uso no dia-a-

dia. Não apenas de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mas para todas as pessoas 

que vivem em sociedade.  

 Diâmetro à altura do peito (DAP) 

O ponto de medição do diâmetro varia de acordo com a circunstância. Se a árvore 

estiver em pé toma-se a medida a uma altura de 1,30 m do nível do solo, sendo está definida 

como a altura do peito (DAP – Diâmetro a Altura do Peito). Se o tronco apresentar alguma 

irregularidade na altura do DAP, a medição deverá ser realizada logo a baixo ou a cima do ponto 

de medição, devendo-se optar pela posição que mais se aproxima da real. 

 Drenagem (natural) 

Escoamento de água pela gravidade devido a porosidade do solo. 

 Drenagem (infraestrutura) 

Trata-se do sistema de tubagens interligadas que permite assegurar a saída os líquidos 

pluviais ou de outro tipo. 

 Ecogênese  

Ação antrópica de um modelo teórico de reconstituição da ambiência natural por 

meio do replantio de espécies vegetais remanescentes e associação de indivíduos próprios que 

compunham os ecossistemas originais. 

 

 Ecologia da paisagem 
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Termo criado pelo geografo Carl Troll, na década de 1960, para descrever um novo 

campo de conhecimento centrado sobre o arranjo espacial dos elementos da paisagem e como 

sua distribuição afeta a distribuição e o fluxo de energias e de indivíduos no ambiente.  

 Ecótono  

Área de transição entre comunidades ou ecossistemas diferentes.  

 Efeito de borda 

Efeitos de borda são modificações nos parâmetros físicos, químicos e biológicos 

observadas na área de contato do fragmento de vegetação com a matriz circundante. 

 Espécies nativas 

Espécies que ocorrem em determinado ecossistema. 

 Espécies exóticas 

Toda espécie que se encontra fora de sua área de distribuição natural e não são 

originais do ecossistema local. 

 Espécies exóticas invasoras 

Espécie Invasora é definida como uma espécie exótica que se espalha sem controle, 

passa a representar uma ameaça para espécies nativas e para o equilíbrio dos ecossistemas 

nativos, e acaba a dominar e reduzir a biodiversidade.  

 Eutrofização 

É um processo normalmente de origem antrópica onde corpos d’água recebem 

excedente de nutrientes, provocando o acúmulo de matéria orgânica e estimulam o crescimento 

excessivo crescimento de plantas, alterando sua ecologia. 

 Fitofisionomia   

Aspecto da vegetação de um lugar. 

 Fitorremediação   

A fitorremediação é uma tecnologia emergente que utiliza plantas e seus 

microrganismos associados para melhoria da qualidade ambiental, remediação de solo, água ou 

ar contaminados. Pode ser aplicada no tratamento de áreas extensas afetadas por largo espectro 

de poluentes orgânicos e inorgânicos, como sais, metais, pesticidas e hidrocarbonetos de 

petróleo. 

 Foco epidemiológico  

Área de transmissão para uma determinada doença. 
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 Habitat 

Um habitat é uma área ecológica ou ambiental habitada por uma 

determinada espécie de animal, planta ou outro organismo. Ambiente físico que envolve 

uma população de espécies onde pode encontrar alimento, abrigo, proteção e companheiros 

para reprodução. 

 Holística 

Compreensão de um mundo como um todo integrado, onde o sistema como um 

todo determina como se comportam as partes e suas interações formam um sistema. 

 Infraestrutura verde  

“Sistemas e redes espacialmente e funcionalmente integradas que objetivam 

proteger o funcionamento da paisagens de suporte, por meio de infraestruturas artificiais e 

híbridas que fornecem múltiplas paisagens construídas, complementem ecossistemas e 

funções da paisagem de uso público, em apoio a sustentabilidade”. Jack Ahern (2011: 159). 

 Jardim de infiltração 

Estas estruturas recebem o escoamento de água e acumulam os excessos, formando 

poças que se infiltram gradualmente no solo, auxiliando o sistema de drenagem a trabalhar 

dentro de sua capacidade mesmo durante os picos de precipitação. Também chamados de 

Sistema de Biorretenção, os jardins utilizam a atividade biológica de plantas e microorganismos 

para remover os poluentes das águas pluviais, contribuindo para a infiltração e retenção da 

água de chuva. 

 Jusante 

Posição geográfica mais baixa em uma bacia hidrográfica. 

 Manejo de águas pluviais 

Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana 

de águas pluviais, do transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de 

cheias, do tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas associadas às ações de 

planejamento e de gestão da ocupação do espaço territorial urbano. 

 

 Mata ciliar  

Mata ciliar é a formação vegetal localizada nas margens dos córregos, lagos, represas e 

nascentes.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecologia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meio-ambiente
https://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
https://pt.wikipedia.org/wiki/Animal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Popula%C3%A7%C3%A3o
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 Mitigação de riscos 

Utilizado para redução ou moderação de um impacto final, diminuição das 

consequências ou a suavização dos danos. 

 Montante  

Posição geográfica mais alta em uma bacia hidrográfica.  

 Paisagismo ecológico 

 O paisagismo ecológico regenera a multifuncionalidade de paisagens em diversas 

escalas, mimetizando a natureza. É de fundamental relevância para a sustentabilidade, 

resiliência e qualidade de vida em áreas urbanas, periurbanas e rurais. Projetos paisagísticos 

ecológicos, tem a função de manter e restabelecer os processos e fluxos das águas, da 

biodiversidade e das pessoas.  

 Paisagem  

É o termo que designa áreas geográficas espacialmente heterogéneas e onde ocorrem 

diversas interações entre os seres vivos e o meio ambiente. Corresponde à caracterização total 

de uma região, em particular à porção visível do território. 

 Paisagem de alto desempenho  

Segundo parâmetros contemporâneos é usado para medir, como a qualidade dos 

serviços ecossistêmicos que oferece para garantir o bem-estar das pessoas em harmonia com a 

natureza; soluções técnicas para reconectar os processos e fluxos naturais, de modo a evitar 

deslizamento e enchentes, e promoção da mitigação de fauna e flora; maior conforto e 

segurança para os moradores. 

 Perilagunar  

No entorno de lagoas ou lagos. 

 Preservação  

Proteção a longo prazo de espécies, habitats, ecossistemas e manutenção dos 

processos ecológicos, através de conjunto de métodos, procedimentos e políticas. 

 

 Plantas esporófitas 

Denominação da planta em que se dá a produção de esporosfuncionais. 

 Recuperação 
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Restituição de um ecossistema ou de uma população degradada a uma condição não 

degradada, podendo, contudo, ser diferente de sua condição original.  

 Resiliência  

No contexto da ecologia, a resiliência é a capacidade de um determinado sistema que 

lhe permite recuperar o equilíbrio depois de ter sofrido uma perturbação. Este conceito remete 

para a capacidade de restauração de um sistema. 

 Restauração  

Restituição de um ecossistema ou de uma população degradada ao cenário mais 

próximo possível de sua condição original. 

 Serviços ecossistêmicos  

São funções prestadas pelos ecossistemas naturais para a melhoria das condições 

ambientais adequadas à vida, que podem ser restauradas, recuperadas, mantidas e melhoradas.  

 Vegetação ripária  

Tipo de vegetação presente em espaços próximos a corpos da água. 
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