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- RESUMO: 

 

O título deste trabalho refere-se à caracterização atual da cobertura vegetal e uso do solo da 

Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu, localizada no Município de 

Niterói – RJ. Originalmente, a Mata Atlântica ocupava de 60% a 80% da área total do 

município de Niterói, e hoje se apresenta visivelmente reduzida devido aos processos de 

ocupação urbana adensado e contínua. Porém a falta de dados mais expressivos e 

atualizados a respeito deste assunto nos levou a desenvolver este tema. A área de estudo 

abrange as lagunas de Piratininga e de Itaipu que são as receptoras principalmente dos rios 

Jacaré e João Mendes respectivamente, e formam a Macrobacia da Região Oceânica 

nascendo quase toda na Serra da Tiririca ou na vertente oceânica da borda oeste da 

macrobacia.  O presente trabalho procurou identificar e caracterizar a vegetação, o uso do 

solo e as áreas de proteção ambiental na bacia hidrográfica de acordo com a legislação 

vigente. Para tal caracterização, utilizou-se algumas ferramentas de sensoriamento remoto e 

geoprocessamento de imagens, através da elaboração de mapas de uso e cobertura do solo, e 

rede de drenagem da área de estudo; onde se avaliou e quantificou o percentual da cobertura 

vegetal existente e o percentual atual da taxa de ocupação urbana na área de estudo. A 

região que compreende a bacia hidrográfica do Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu, sofreu 

uma ocupação tardia em padrões não muito verticalizados, tornando-se urbanizada em 

padrões médios e rarefeitos, mas ainda contendo fragmentos bastante significativos de 

mata-atlântica em área urbana. A cobertura vegetal na região, associada às áreas de 

preservação ambiental, propiciou a formação de expressivos corredores ecológicos de 

manutenção da fauna e da flora local, associados as condicionantes topográficas, climáticas 

e hídricas da região. Os corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou 

semi-naturais, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, 

facilitando a dispersão de espécies e a re-colonização de áreas degradadas.  
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1 – INTRODUÇÃO: 

 
 

As atividades econômicas e a expansão urbana ocorrida ao longo dos cinco séculos 

pós-descobrimento, concentradas na faixa litorânea, foram um dos principais fatores 

responsáveis pelo desflorestamento e pelo conseqüente processo de fragmentação da Mata 

Atlântica. Atualmente a extensa e contínua faixa de Mata Atlântica está reduzida a focos 

isolados de vegetação (Almeida, 2000). A Floresta, ou Mata Atlântica, compreende um 

conjunto de tipologias vegetais, localizadas na faixa litorânea brasileira desde o estado do 

Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, representada principalmente pela Floresta 

Ombrófila Densa, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Estacional Decidual, e 

associadas também a ecossistemas costeiros de restinga e mangue. (Almeida, 2000).  Esta 

também é uma característica do litoral do Estado do Rio de Janeiro e consequentemente do 

município de Niterói, cuja área de estudo abrange a Macro Bacia Hidrográfica do Sistema 

Lagunar Piratininga – Itaipu, situada na Região Oceânica do Município de Niterói / RJ.  

 

Com a chegada dos portugueses no século XVI, as lagunas serviam de sustento da 

população do núcleo da gleba de São Sebastião de Itaipu. A Coroa Portuguesa adotava 

como estratégia de controle territorial e social, a construção de igrejas (Itaipu – 1776), e a 

colocação de marcos jesuítas, pois a igreja naquela época prestava um importante auxílio 

nas questões de controle político e territorial ao longo da costa brasileira. (Niterói - Bairros, 

1995). Com a decadência ocorrida da atividade agrícola de cunho escravista da metade do 

século XVIII, a pesca lagunar e marítima manteve-se como atividade alternativa absorvendo 

a mão de obra excedente das fazendas produtoras de café, cana-de-açúcar e banana. (Niterói 

– Bairros, 1995). 

  

Na segunda metade do século XX, as áreas litorâneas passaram a ser vistas como 

espaços potenciais para atender a possível demanda de crescimento populacional no Sítio 

Urbano de Niterói e adjacências. No final da década de 40, o Departamento Nacional de 

Obras e Saneamento (DNOS), atualmente extinto, realizou a abertura de um canal de 

ligação entre as duas lagunas – Canal de Camboatá (fotos 7 e 8); com o objetivo de 

possibilitar um equilíbrio hidráulico no Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu, sob a 

justificativa de reduzir enchentes em períodos de chuvas intensas na região. (CREA / 1996). 
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Á partir de 1970, ocorreram os primeiros grandes loteamentos (Camboinhas, Cafubá  e 

Maravista por exemplo), e posteriormente, a ampliação das terras situadas no entorno das 

lagoas e até dentro do seu espelho d’água, sendo gradativamente assoreada e compactada. 

(Ferreira, Valverde, 2000). Essa intensificação de cunho imobiliário – empresarial foi 

majoritariamente alavancada pela empresa Veplan Construtora S. A, e principalmente após 

a construção da ponte Rio – Niterói em 1974, quando aumentou o fluxo de veículos e 

pessoas oriundas da região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro e adjacências nas 

áreas das “praias e casas de veraneio” no município de Niterói. (Tinoco, 1995.) 

 

 
Figura 1: Localização Espacial do Município de Niterói. 

 

                               Figura 2: Localização da Região Oceânica de Niterói  

                                                em relação a área do município. 
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             Figura 3: Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu. 

 

 

A Lagoa de Piratininga é a receptora dos rios Arrozal e Jacaré; e dos córregos da 

Viração e do Cafubá.  A Lagoa de Itaipu é receptora dos Rios João Mendes e dos córregos 

da Tiririca e de Itacoatiara. Estes cursos d’água é que formam a Macrobacia da Região 

Oceânica do Sistema Lagunar Piratininga - Itaipu. (Tinoco, 1995). 
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2- OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA : 

 

 

2.1) Geral :  

 

Identificar e caracterizar o uso e a cobertura do solo atual na região da Bacia Hidrográfica 

do Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu.  

 

 

 

2.2) Específicos: 

 

2.2.1)  Elaborar mapas de uso e cobertura do solo e rede de drenagem da área de estudo.  

2.2.2)  Avaliar e quantificar o percentual da cobertura vegetal existente. 

2.2.3) Quantificar  o percentual atual da taxa de ocupação urbana na região. 

2.2.4) Indicar as áreas de preservação ambiental, de acordo com a legislação ambiental 

vigente. 
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2.3- JUSTIFICATIVA: 
 
 
 

As geotecnologias são um conjunto de ferramentas com uma vasta aplicação  

auxiliando em análises ambientais, sociais e econômicas, quando estas são trabalhadas em 

função de variáveis espaciais e temporais ocorridas na superfície do relevo. Uma dessas 

geotecnologias, refere-se ao Sensoriamento Remoto que podemos definir como aplicação de 

dispositivos que, colocados em aeronaves ou satélites, nos permitem obter informações 

sobre objetos ou fenômenos na superfície da Terra, sem que haja contato físico com eles. 

(Rocha, 2002). Uma outra geotecnologia muito importante e que foi utilizada neste trabalho 

refere-se ao Geoprocessamento de Imagens, que pode ser entendido como uma tecnologia 

transdisciplinar que através da localização e processamento de dados geográficos de toda 

natureza; integra disciplinas, equipamentos, programas, processos, dados, metodologias, 

recursos humanos, tratamento e análise de informações associadas a mapas digitais 

georreferenciados - (Rocha, 2002); e que neste caso foi utilizada como um meio para 

avaliação da situação atual da cobertura vegetal e uso do solo na bacia hidrográfica do 

Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu.  

O desenvolvimento de novas ferramentas de Geoprocessamento e Sensoriamento 

Remoto tais como programas, bases cartográficas digitais e imagens de satélite de alta 

resolução nos possibilitarão uma resposta atual mais detalhada dos fragmentos 

remanescentes de mata atlântica em área urbana.  

As condicionantes topográficas associadas a vegetação da bacia hidrográfica do 

Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu, foram propícias a ocupação tardia em padrões não 

muito verticalizados, e por isso ainda apresenta importantes remanescentes de mata-

atlântica na Região Oceânica no município de Niterói. Porém a falta de dados mais 

expressivos e atualizados á respeito deste assunto, nos levou a desenvolver o tema proposto, 

seguindo também a orientação da coordenação do PGTIGA, no Departamento de Análise 

Geoambiental do Instituto de Geociências da UFF. A adoção das bacias hidrográficas como 

base para o planejamento e controle integrado do espaço, é uma diretriz cada vez mais 

aplicada nas políticas públicas de meio ambiente em âmbitos federal, estadual e municipal. 
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3- MATERIAIS E  MÉTODOS: 
 
 
 
  Inicialmente, foi feito levantamento bibliográfico na Universidade Federal Fluminense, e na 

Prefeitura de Niterói; além da pesquisa nas áreas de sensoriamento remoto e geoprocessamento de 

imagens do acervo do Departamento de Análise Geoambiental da  UFF, para aquisição da imagem 

LandSat TM 7 e confecção de mapas temáticos á partir da imagem de  satélite.  

 

A classificação e caracterização da bacia hidrográfica  do Sistema Lagunar Piratininga-

Itaipu, se deu através da imagem LandSat TM 7 de janeiro de 2000, com composição colorida das 

Bandas Espectrais 4, 5 e 3, e resolução espacial de 30m. Para a confecção dos mapas temáticos, 

utilizou-se os programas de processamento de imagem (Envi 3.2) e de geoprocessamento (Arcview 

3.2),  para  identificar e quantificar o percentual da cobertura vegetal existente e o percentual 

atual da taxa de ocupação urbana na região.  

 

Para análise espacial / temporal, foram utilizadas  fotografias aéreas de 1993 (AGF),  na 

escala original de 1: 20.000. A etapa inicial de classificação preliminar da imagem teve como 

objetivo a definição das classes na bacia á serem mapeadas (solo exposto, tipos de vegetação, área 

urbana etc...), através da ferramenta MaxVer e Classificação Supervisionada, do programa Envi 3.2. 

Posteriormente, efetuou-se a classificação final  com a edição e vetorização (conversão dos dados 

raster para vetor em arquivo de formato [shp.]) das classes mapeadas no programa  Arcview 3.2.   
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                  Foto 1: Casa construída dentro do espelho d’água na Lagoa de Itaipu.  

                                                                                             

 
 
 

 
Foto 2: Evidência de aterro na Lagoa de Itaipu. 
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                       Foto 3: Vista aérea da borda oeste do espelho d’água já assoreado e com ruas    

                                    transversais  dentro do Espelho d’água. - 2002.  (Fonte: Sedect, 2002). 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
      Foto 4: Ocupação irregular dentro do espelho d’água  (idem a foto anterior) - 2002. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5

4- CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO / AMBIENTE FÍSICO: 
 
4.1-  DESCRIÇÃO DO SISTEMA LAGUNAR PIRATININGA - ITAIPU:  
 

A área de estudo (figura 2 e 3), abrange a Macro Bacia Hidrográfica do Sistema 

Lagunar Piratininga - Itaipu (rios João Mendes e Jacaré), situada na Região Oceânica do 

Município de Niterói / RJ, localizada aproximadamente pelas coordenadas geográficas: 

Latitudes 22º 55’e 22º 59’S e Longitudes 43º 02’e 43º 06’W. A região possui uma 

superfície de cerca de 45 km2, com um formato de um “anfiteatro” rochoso nas bordas 

laterais, aberto para o oceano e limitado pelo Morro da Viração (Oeste), e pela Serra da 

Tiririca (Leste), com um sistema Lagunar denominado Piratininga –Itaipu na sua área 

central. (Tinoco, 1995). 

O termo Laguna pode ser entendido como: um corpo de água em geral raso e 

relativamente estagnado, separado do mar por uma barra natural, ponta de areia, ou outra 

barreira. A Laguna sofre o efeito da energia das ondas podendo receber a água do mar 

através de canais de marés ou através da percolação de água subterrânea, onde o seu eixo é 

sempre paralelo a costa, surgindo em muitos casos, á partir de um cordão de areia 

trabalhado pelo mar, sendo depositado frontalmente. (Popp, 1988). O Sistema Lagunar 

Piratininga-Itaipu (foto 6), quando na sua máxima cheia, tinha aproximadamente 7,5 km2, 

mas após a abertura do canal de Itaipu em 1979 (Foto 5), o volume das águas deixou de 

determinar o diâmetro de abertura da barra e com isso, os brejos e várzeas se tornaram mais 

secos perdendo aproximadamente 3,5 km2 nas lagunas, reduzindo sua superfície para 4 

km2, propiciando uma política imobiliária rápida e depredatória devido a dois fatores 

explícitos que seriam: a obstrução dos riachos por aterros, e a conseqüente destruição da 

vegetação do entorno do espelho d’água do Sistema Lagunar Piratininga - Itaipu. (Tinoco, 

1995).  

                                            
                         Foto 5: Vista aérea do Canal de Itaipu – 1987. 

                                                     (Fonte: Renato de Paula). 
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Segundo (Knoppers et al., 1984), a área do espelho d’água da lagoa de Itaipu é de 1 

km2, acrescida de 2 km2  de alagadiço, e a profundidade média da lagoa entre 1,30 m e 

0,10m no alagadiço. Já a lagoa de Piratininga, apresenta 2,87 km2 de área de espelho 

d’água, com profundidade média de 0,50m. Atualmente a Lagoa de Piratininga (foto 6), 

apresenta problemas associados quanto a eutrofização - super produção de algas em 

detrimento do excesso de matéria orgânica proveniente do lançamento de efluentes; e que 

ao se desenvolverem em número e tamanho, absorvem de forma excessiva o oxigênio 

disponível na água, causando desequilíbrio da fauna aquática em decorrência da baixa 

concentração de oxigênio da água da lagoa. Já a Lagoa de Itaipu apresenta problemas 

relacionados á perda significativa de área do seu espelho d’água (fotos: 23, 24 e 25), e o 

conseqüente assoreamento da mesma. Ambas as lagoas sofreram ocupação urbana em 

padrões sócio-econômicos variados, indo de posseiros a proprietários de classe média e 

média-alta.  

                   Foto 6: Fotografia aérea do trecho da principal via de acesso da      

                  região oceânica (Estrada Francisco da Cruz Nunes), com vista da 

           ligação entre as lagoas - (Fonte: AGF , 1993 – Escala original: 1: 20.000) 
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O Canal de Camboatá, que liga o Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu, (Fotos 7 e 8) - 
possui cerca de 2.150 metros de extensão; com 9,5 metros de largura; e profundidade média 
de 0,50 metros.  (Knoppers, 1986). 
 

 
                           Foto 7: Canal de Camboatá.                      (fonte: Sedect, 2002). 
 
 

   Foto 8: Fotografia aérea – Canal de Camboatá  ligando as duas lagunas.  
                                                                                                            (Fonte: AGF, 1993). 
  

 

Para fins de ordenação do uso e da ocupação do solo, a Região Oceânica é dividida 

nas Sub-regiões de Planejamento: Engenho do Mato, Maravista, Itaipu, Jacaré e Piratininga; 

e compreendem os bairros do Cafubá, Camboinhas, Engenho do Mato, Jardim Imbuí, 

Itacoatiara, Itaipu, Campo Belo, Jacaré, Maravista, Santo Antônio, Piratininga e Serra 

Grande. (Sedect, 2002). 
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4.2-CLIMA:  
 
 

Segundo a classificação de Koeppen; o clima da região oceânica é do tipo Aw, 

caracterizado por um clima quente e húmido na maior parte do ano, com estação chuvosa no 

verão. (Lacerda et al. - 1984). Os ventos predominantes são de Leste e Sudoeste, onde a 

temperatura medial anual é de 23ºC, e apresenta um índice de pluviosidade entre 1300mm e 

1700 mm anuais. Os fatores Climáticos foram responsáveis pela alteração das rochas, pelo 

desnudamento das encostas e pelo conseqüente preenchimento dos vales, várzeas e 

baixadas. (Lacerda et al. - 1984) 

 

4.3- GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA: 
 

Segundo Lamêgo (1945), a última transgressão marinha  ocorrera no último glacial do 

quaternário há cerca de 20.000 anos atrás somente, cujo mar chegava até as várzeas e 

costões rochosos do litoral fluminense. Após este evento, a posterior regressão dos oceanos, 

criou uma faixa litorânea de cordões arenosos, represando as lagunas e criando novos perfis 

de praias, além da vegetação de restinga em ambientes costeiros de transição. Cada lagoa 

costeira (ou laguna), apresenta uma história geológica diferente, entretanto seus sedimentos 

refletem sempre a fonte e o agente transportador. Assim sendo, algumas são ricas em 

sedimentos terrígenos transportados por rios e riachos que nela deságuam; outras revelam 

incidência quase total de sedimentos marinhos ou trazidos quase que unicamente pelas 

ondas; e outras apresentam sedimentos exclusivamente transportados pelo vento. (Popp, 

1988). 

Os afloramentos rochosos (Foto 10): Compreendem porções do relevo onde aflora a rocha 

matriz, não propiciando a fixação densa e contínua de espécies vegetais, sendo mais 

suscetíveis á formação de pequenas manchas de vegetação. (Tinoco, 1995.) A Bacia 

Hidrográfica do Sistema Lagunar Piratininga-Itaipu é constituída de embasamentos 

geológicos de três períodos distintos e longínquos na história geológica e evolutiva da terra: 

Rochas do Précambriano (500 m.a) compostos de Granito Cassorotiba, Gnaisse facoidal, 

Gnaisse Unidade Rio Negro - Conjunto de gnaisses facoidais típicos do litoral fluminense 

(Foto 10) – afloramento limitante da bacia hidrográfica  no  setor leste – Serra da Tiririca. 

Rochas do período Mesozóico: (180m. a) Diques de Diabásio (associados à separação dos 

continentes - deriva continental); e depósitos sedimentares litorâneos do Quaternário 

 (1 m.a). (Perrin, 1984).                        
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                          Foto 9: Afloramento rochoso à beira-mar ( Altitude: 210 m) – Costão de  

                                       Itacoatiara; horizonte orgânico limitado com presença constante de  

                                      cactos  e bromélias – 2003. 

 

              Foto 10: Conjunto de  gnaisses facoidais típicos do Litoral Fluminense:  

                    afloramento limitante da bacia hidrográfica no setor leste – Serra da Tiririca -  2003. 

 
 
 
 
 



 10

 
4.4 -TIPOS DE  SOLOS: 
 
 

Na Região Oceânica de Niterói, os solos apresentam três comportamentos de acordo 

com o relevo e as suas propriedades físico-químicas distintas: (Lacerda et al., 1984). 

 

a) Nas áreas de relevo fortemente ondulado (morrotes): Solo Podzólico Vermelho/Amarelo 

álico, de textura média argilosa, com ocorrência de pequenas manchas de solo litólico e 

afloramentos rochosos.  

 

b) Nas áreas de relevo moderadamente ondulado: Solo Podzólico Amarelo, de textura 

média argilosa, associados a latossolos amarelo álico de textura argilosa.  

 

c) Nas planícies de maré (áreas costeiras): Solos Glei-húmicos distróficos, orgânicos, 

álicos e aluviais de textura argilosa, devida á presença de camadas pouco permeáveis, 

que bloqueiam o fluxo e a infiltração de água.  

 
                 Nas lagunas da região, o tipo de solo predominante é o Hidromórfico (foto 11), 

constituído por sedimentos marinhos e lacustres, com variações de salinidade de acordo 

com a sua profundidade e apresenta uma concentração elevada de matéria orgânica em 

virtude da formação de uma vegetação onde predominam os mangues, os brejos e os 

pântanos. (Lacerda et al., 1984). 

 
 
 

 
                                                  Foto 11: Solo Hidromórfico (Fonte: Sedect, 2002). 
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4.5- CLASSIFICAÇÃO DA VEGETAÇÃO:  
 
 

A vegetação encontrada na região da bacia hidrográfica varia de acordo com o relevo  e 

o tipo de solo podendo ser classificada como: (CIDE, 2003) 

a) Mata Atlântica:  

Formação ombrófila densa sub-montana, (Foto 12); formação ombrófila densa de terras 

baixas e floresta aluvial: estreita faixa de mata que se desenvolve às margens de rios e 

lagoas.  

                                       Foto 12: Pedra do Elefante (2003) – Trecho de Mata Atlântica  

                                       sobre o costão rochoso, na divisa com  o Município de Maricá. 

                           Foto 13: Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu – ao fundo,  
                Serra da Tiririca (Pedra do Elefante), e Morro das Andorinhas - 2003.  
 
                            
 

 



 12

 

b) Vegetação Secundária: Vegetação arbórea em estágio de sucessão avançado e 

dominante sobre as demais, formando um dossel fechado e relativamente uniforme no porte. 

 

 

 

 

                             
                                         Foto 14: : Ocupação humana entre a  Serra da Tiririca e o espelho   

                                                  d’água da  Lagoa de Itaipu. (Fonte: Sedect, 2002). 

 

 
 

 

 

 

c) Restinga: Vegetação de formação pioneira de porte variável, encontrada sobre terrenos 

sedimentares quaternários marinhos com fisionomia arbórea e herbácea. 
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d) Manguezal Ambiente halófilo (rico em sal) da desembocadura dos cursos d’água no 

mar, onde se desenvolve uma vegetação de fisionomia arbórea e herbácea com solo 

riquíssimo em matéria orgânica em decomposição. (Fotos 15 e 16): 
 
 
 
 
 

 
                                 Foto 15                                    
 
 
 
 

 
                                               Foto 15 e Foto 16: Fragmentos de manguezal na lagoa  

                                               de Itaipu – 20003. 
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e) Campo Inundável: Vegetação de formação pioneira sobre terrenos sedimentares 

quaternários aluviais, sujeitos a inundações periódicas.  

 

 

 

 
                                      Foto 17: Campo Inundável  de contribuição antrópica: vegetação  

                                                     resultante do assoreamento da Lagoa de Itaipu - 2003. 

 

 
 
 
 

d) Áreas de Reflorestamento: Representa os plantios florestais em áreas originalmente 

cobertas por florestas. Englobam tanto os que são implementados com espécies nativas, 

quanto os que empregam espécies exóticas.  

 

Na Bacia hidrográfica do Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu áreas reflorestadas 

situam-se na vertente interna do Morro da Viração (Eucaliptos – Prefeitura de Niterói), na 

descida da estrada Francisco da Cruz Nunes (plantio de Acácias – Prefeitura de Niterói) e 

na Lagoa de Itaipu (plantio de mudas de  Mangue branco e Mangue amarelo – APREC 

Ecossistemas Costeiros – ONG). (CREA / 1996). 
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f) Área degradada:  
 
 
Área desmatada que se encontra em estágio avançado de degradação e se localiza 

principalmente em morros e encostas junto à vegetação secundária e também dentro de 

áreas urbanas. Este tipo de degradação está geralmente associada às pressões antrópicas 

decorrentes da expansão urbana.  

 

 

 

 

Foto18: Parte do espelho d’água já assoreado no setor leste da lagoa de Itaipú; ao fundo, Morro 

                   das Andorinhas. (Fonte: Sedect, 2002). 

 
 
 

 
 
 
 

 
                Foto 19: Parte do espelho d’água já assoreado no setor oeste da lagoa de Itaipú; com    

                               evidência de franja de mangue sobre terreno lamoso - 2002. 
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4.6- VEGETAÇÃO DA REGIÃO: (CREA / 1996.) 
 
 
A) Espécies de plantas encontradas na restinga: 

 

Família das Myrtaceae (arbustos de até 2 metros) – Araçá (Psidium littorare), Cambuí 

(Myrtus rubra), Pitanga (Eugênia vaiflora). Cipó de flor (Ditassa maricaensis), Manacá de 

restinga (Brunfelsia latifolia), Mau olhado (Connarus nodosus). 

 

 

B) Espécies de plantas encontradas nos brejos do cordão de restinga e orla das lagoas: 

 

Família das Myrtaceae (arbustos de até 2 metros) – Capim de Beira (Eleocharis 

subarticulata), Aguapé (Nymphaea ampla), Cana d’água (Phynchorspora holos 

schoenoides), Botão de ouro (Xyris jupacai), Quaresmeira (Tibouchina gaudichaudiana), 

Taboa (Typha domingensis) 

 

C) Espécies de plantas encontradas nos costões rochosos litorâneos (beira e topo): 

 

Família das Bromeliáceas: Nidularum fulgem, Neoregelia compacta, Bromélia faustuosa e  

Bromélia lutea ( Graváta de Pedra );  

Cactáceae: Cactos (Cereus chalibaeus). 

Gramíneas: Stenotaphrum siundatum, Agropyrum s.p., Cyperus rotundus (Tiririca). 

 

 

Espécies de plantas por influência de correntes de vento (polinização) e transporte de 

pássaros: 

 

Cravo de defunto (Tagetes erecta), Dente de leão (Taraxacum officinale), Dormideira 

(Mimosa pudica), Erva pombinha (Phyllantus miruri), Jalapa (Mirabis jalapa), Aroeira 

(Schinus terebenthifolius), Melão de São Caetano (Momordica charantia), Lantana 

(Lantana camara) e Cipó de São João (Pyrostegia venusta). 
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Espécies plantadas pelo homem: 

 

Abiu (Lucuma caimito), Agave (Agave americana), Algodoeiro (Gossypium herbaceum), 

Cajueiro (Anarcadium accidentale), Pacová (Renealmia brasiliensis), Sibipiruna 

(Caesalpina peltophoróides), Jambo (Jambosa firma), Jamelão (Sygyzium jambolanum), 

Urucum (Bixa orellana). 

  

 

Espécies de plantas e árvores de médio porte encontradas nos sopés dos morros da 

Viração (Piratininga) e do Telégrafo (Itaipu), nas florestas ombrófila densa 

submontana e de terras baixas, respectivamente (Fotos 13 e 14):  

 

Figueira (Ficus tomentella), Almíscar (Protium brasiliensis), Cacto jumbeba (Opuntia 

brasiliensis), Gravatá-açú (Stryptocalys florisbundus), Bouganville (Boungavillea 

spectabilis); Pau de tamanco (Tabebuia cassinoides) e Coco de tucum (Bactris s.p.) 

 

 

Vegetação encontrada no entorno das lagunas de Itaipu e Piratininga  classificadas em 

dois grupos básicos: (Lacerda, et al. 1984). 

 

1- Formação típica de manguezal que coloniza os solos lodosos submetidos á influência das 

marés ao longo da orla da laguna, com a ocorrência de três tipos de vegetação de 

manguezal; mangue vermelho – Rhizophora mangle, mangue branco – Laguncularia 

racemosa, e mangue preto – Avicennia shaureiana.  

 

2 – Na área contígua a estrada Francisco da Cruz Nunes, à montante da planície de maré, 

são encontradas formações ruderais representadas pelas espécies; Mimosa artemisiana, 

Sapium granulatum, Mimosa bimucronata, Clitória recemosa e Spondias luhea.  
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5- RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
 

De acordo com o que fora proposto no Capítulo 3 desta monografia, a área de 

vegetação remanescente segundo os cálculos através da classificação supervisionada da 

imagem LandSat 7 de 2000, obteve-se o equivalente a 12 km2 – correspondendo a cerca de 

27% em relação à área total da bacia estudada (45 km2).  

As fotografias referentes a  área de estudo, foram fundamentais para o entendimento 

da mesma e suas correlações com o texto, estando de acordo com o Sistema Brasileiro de 

Classificação de Vegetação do IBGE,  utilizado pela Fundação CIDE, e que serviu de 

subsídio para a caracterização dos diferentes tipos de vegetação na região estudada. As 

classes de vegetação definidas no Mapa de Uso do Solo (pág. 24) foram: Capoeira 

Rarefeita, Capoeira e Capoeirão; estando presentes em todas as cotas altimétricas da 

bacia estudada. (0 – 400 m). 

Para o padrão Capoeira Rarefeita, encontramos a formação de Vegetação 

Secundária (arbórea), em estágio de degradação; Restinga sobre terrenos sedimentares 

quaternários marinhos com fisionomia arbórea e herbácea; e Manguezal de fisionomia 

arbórea e herbácea com solo riquíssimo em matéria orgânica em decomposição. Para o 

padrão Capoeira foram encontradas as classes referentes á Mata Atlântica, Restinga, 

Campo Inundável e Áreas de Reflorestamento que são implementadas com espécies 

nativas e espécies exóticas. Para o Padrão Capoeirão (bastante agregado), encontramos a 

formação ombrófila densa sub-montana; formação ombrófila densa de terras baixas 

associadas a uma Vegetação Secundária arbórea  em estágio de sucessão avançado e 

dominante sobre as demais, formando um dossel fechado e relativamente uniforme no porte 

(Foto: 14). 

A taxa de Ocupação Urbana segundo os mesmos cálculos, atingiu o percentual 

equivalente a 35% (17% para área urbana – densidade média, e 18% para área urbana- 

densidade rarefeita); correspondendo a cerca de 16 km2 em relação a área total da bacia 

estudada (45 km2); e em ambos os casos, utilizou-se a ferramenta Report Área of ROI`s, do 

programa ENVI.  

Nas figuras 4 e 5, optou-se por deixar as áreas referentes aos bairros de São 

Francisco e Icaraí, até a porção Norte da Reserva Municipal Darcy Ribeiro, que são 

contíguas aos limites externos da área de estudo; com a finalidade de se estabelecer 

parâmetros comparativos com as variáveis propostas nesta monografia. 
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Para a confecção do mapa da rede de drenagem (pág. 25), utilizou-se a base 

cartográfica digitalizada da fundação CIDE / PDBG, com o objetivo de identificar os cursos 

d’água mais importantes na região da bacia estudada.  A imagem LandSat TM 7 e as 

fotografias deste trabalho, nos revelaram que em alguns casos, na prática, nem os cidadãos e 

o próprio poder público, não demonstram estar cumprido o que preconiza a legislação 

federal e municipal (vide anexos), uma vez que casas são construídas dentro do espelho 

d’água, já aterrado (Foto 2), sobre brejos e áreas encharcadas sazonalmente (Foto 1), sobre 

costões rochosos em Áreas de Proteção Permanente (APP), sobre dunas e restingas nas 

praias de Itaipu e Camboinhas (Foto 20), e no sopé das serras: dentro do limite de 

demarcação da reserva municipal Darcy Ribeiro, e dentro do Parque Estadual da Serra da 

Tiririca (Foto 14); além de zonas especiais de preservação ambiental, de criação municipal 

(vide anexos). O que se verificou no campo foi a nítida invasão das casas nessas áreas em 

um período de pelo menos dez anos de observação visual e empírica in loco. Acredita-se 

que o fator declividade explique os grandes remanescentes de vegetação na região, uma vez 

que praticamente todas as cristas e serras nesta área são APP, de acordo com o código 

florestal federal, podendo ser também reserva municipal ou reserva estadual.  

 

A região da Bacia Hidrográfica do Sistema Lagunar Piratininga - Itaipu apresenta 

cotas que vão desde o nível do mar até a altitude de 180 metros (Morro das Andorinhas), 

220 metros (Costão de Itacoatiara) e 410 metros (Alto Mourão). Ao observar a região do 

alto dos morros, percebe-se nitidamente a inexistência quase que total de manchas 

significativas de vegetação na planície costeira e nas várzeas, somente árvores nativas ou 

plantadas ao longo de ruas e algumas praças, o que reforça a hipótese de que os grandes 

remanescentes de vegetação na área estão protegidos por lei e por condições de 

inacessibilidade em função da declividade do relevo. Segundo os dados do Sedect – 2002; 

os fragmentos florestais mais importantes são: a Serra Grande, a Serra do Malheiro, a Serra 

da Tiririca, o Morro da Viração e o Morro das Andorinhas. Segundo a Secretaria de Ciência 

e Tecnologia de Niterói, estes são os únicos fragmentos florestais da cidade capazes ainda 

de manter bons contingentes de fauna e flora.  

 

De acordo com o levantamento bibliográfico, não foi possível encontrar nenhum 

trabalho  que pudesse vir a utilizar uma série temporal de imagens e fotos aéreas para poder 

estimar e acompanhar as perdas gradativas de vegetação e o crescimento populacional na 

bacia hidrográfica do sistema Lagunar Piratininga - Itaipu.  
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Relatos de moradores antigos, fotografias de diferentes épocas, documentos de 

parcelamento de terras registrados em cartório; são fontes alternativas de pesquisa para 

perceber que a região vem sendo habitada há séculos, mas de forma extensiva e 

demograficamente dispersa. Mas o início da explosão demográfica só ocorreu realmente 

após a década de 1960, e as atividades de cunho imobiliário só ganharam força à partir da 

década de 1970.  

 

Após a abertura do canal de Itaipu em 1979 (Foto 5), o volume das águas deixou de 

determinar o diâmetro de abertura da barra e com isso, os brejos e várzeas se tornaram mais 

secos perdendo aproximadamente 3,5 km2 dos 7,5 km2 de área de espelho d’água do 

Sistema Lagunar Piratininga – Itaipu, reduzindo sua superfície para 4 km2. Acredita-se que 

isso tenha propiciado e contribuído para uma política imobiliária rápida e depredatória 

devido a dois fatores explícitos que seriam: a obstrução dos riachos com aterros, assoreando 

as lagoas, e a conseqüente destruição da vegetação do entorno do espelho d’água do 

Sistema Lagunar Piratininga - Itaipu.  Com base na análise empírica e factual da ocupação 

humana na região (Fotos 21 e 22) , pode-se supor que a vegetação há muito vem sendo 

manejada pelo homem, mas a questão central deste trabalho consiste em relatar a cobertura 

vegetal atual.  

 

Para a estimativa da taxa de ocupação urbana, foi levado em consideração o 

percentual de casas e edificações sobre a área total da bacia, considerando todos os espaços 

ocupados e modificados pelo homem de maneira irregular seja através de desmatamentos, 

ou através de aterros, ficando evidenciado a ocupação humana em áreas próximas e dentro 

do espelho d’água da lagoa, já assoreada (fotos 3 e 4), como também a ocupação humana 

entre a  Serra da Tiririca e o espelho d’água da  Lagoa de Itaipu. (Foto 14). Se o contingente 

demográfico, ao que tudo indica, for considerado baixo nessa área até meados de 1950, 

poderíamos sugerir a hipótese de que aonde não haviam casas construídas e edificações 

comerciais seguramente haveria algum tipo de vegetação no seu lugar. 

Em um intervalo de tempo de cerca de dez anos, pode-se notar a nítida aparição de 

casas construídas em áreas assoreadas da lagoa, e que já possuíam projeto de arruamento e 

loteamento dez anos antes - (Fotos 23, 24 e 25), mas devido a resolução espacial da imagem 

LandSat TM 7 ser de 30 x 30 metros / pixel, não foi possível a sobreposição exata e nítida 

das áreas preservadas com a ocupação urbana, por exemplo. 

Todavia, nos anexos pertinentes as legislações federais - Resolução CONAMA n.º 

303 de 20 de março de 2002;  Lei n.º 9.985 de 18 de julho de 2000, e Estatuto das Cidades – 
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Lei n.º 10.257, de 10 de julho de 2001 - todos os grifos em cor vermelha representam as 

cláusulas e / ou artigos que não estavam sendo cumpridos na sua totalidade pela prefeitura 

de Niterói  até o ano de 2001; quando então foi criada a Lei n.º 1.968 de 04 de abril de 2002 

/ Plano Urbanístico da Região Oceânica de Niterói. 

                                 

      Foto 20: Canal de Itaipu com sistema de dunas e vegetação de restinga 

                    já bastante modificadas pelação antrópica. (Fonte: Sedect, 2002) 

 

Outro aspecto relevante constatado foi a condição de ocupação do Rio João Mendes, 

cuja desembocadura está localizada a Norte da Lagoa de Itaipu, e cujos danos de uma 

ocupação irregular refletem diretamente na Lagoa de Itaipu. Hoje o leito do rio com a sua 

faixa marginal abrange em média uma largura referente à aproximadamente dois lotes ou 

vinte e quatro metros, mas o loteamento indevido gerou edificações implantadas sobre o rio 

e faixas marginais ocupadas por posseiros, indicando a presença de construção domiciliar 

dentro do espelho d’água na lagoa de Itaipu (Foto 1), e a evidência de aterro no entorno da 

lagoa de Itaipu, (Foto 2). (Sedect, 2002). A borda oeste do espelho d’água da Lagoa de 

Itaipu, se apresenta bastante assoreada com ocupações irregulares em ruas transversais 

dentro do mesmo (Fotos 3 e 4), contrariando o artigo 30 do Capítulo III, do zoneamento 

ambiental do plano urbanístico da Região Oceânica do Município de Niterói de 2002. (vide 

anexos). Constatou-se também a ocorrência da contribuição antrópica, propiciando uma 

vegetação resultante do assoreamento da Lagoa de Itaipu. (Foto 17). 

Apesar das evidências de algumas arbitrariedades no que tangem a ocupação 

desordenada na região, vale salientar que a prefeitura de Niterói vem trabalhando de forma 

bem mais efetiva nas questões ambientais do município, principalmente á partir da criação 

do PUR – Plano Urbanístico para a Região Oceânica de Niterói - Lei n.º 1968, de 04 de 

abril de 2002. Por outro lado, a Resolução CONAMA n.º 303 de 20 de março de 2002; e o 

Estatuto das Cidades – Lei n.º 10.257, de 10 de Julho de 2001; são instrumentos 

fundamentais na regulação e auxílio para a formulação de leis ambientais federais, estaduais 

e municipais, evitando assim, a desordem técnica, jurídica ou política, que venham  ferir a 

constituição federal brasileira.  
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Foto 21:  Cordão Litorâneo de Piratininga – 1975. (Fonte: Renato de Paula) 

 
 

 
 

 

            
           Foto 22: Cordão Litorâneo de Piratininga – 2003. (Fonte: Renato de Paula) 
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                       Foto 23: Vista da Lagoa de Itaipu / Serra da Tiririca, 1994. (Fonte: Renato de Paula). 

 
                        Foto 24 (Fonte: Sedect, 2002) ;  e Foto 25:  Vista aérea  da  
                        Lagoa de Itaipu, Praia de Itaipu,  Morro das Andorinhas (direita), 
                        e  Praia de Itacoatiara (direita). 
 

                                      Foto 25 (Fonte: AGF – 1993). 
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7- CONCLUSÃO: 

 

 

A quantidade de dados e trabalhos científicos a respeito da caracterização da 

cobertura vegetal atual da Região Oceânica de Niterói não é muito extensa, mas mesmo 

assim foi possível encontrarmos uma boa bibliografia de acordo com o tema estudado. As 

pesquisas bibliográficas foram realizadas na Universidade Federal Fluminense, e na 

prefeitura de Niterói; sendo indispensáveis para o desenvolvimento deste trabalho.  

 

A prefeitura de Niterói, através da criação da legislação municipal do Plano 

Urbanístico de Niterói - 2001/2002, vem tentando minimizar os impactos decorrentes de 

décadas passadas, aonde não existia sequer uma política de formulação para uma legislação 

ambiental municipal. As principais leis ambientais no Brasil, só foram ganhar mais corpo 

técnico e jurídico á partir da década de 1980, com a criação do Conselho Nacional do meio 

Ambiente (CONAMA), pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, e regulamentada pelo 

Decreto n.º 99.274, de 6 de junho de 1990. 

 

O desenvolvimento de determinadas geotecnologias, tais como Geoprocessamento 

de Imagens e Sensoriamento Remoto, nos proporcionou o acesso a novos programas, bases 

cartográficas digitalizadas e imagens de satélite de alta resolução que nos possibilitou uma 

resposta atual mais detalhada dos fragmentos remanescentes de mata atlântica em área 

urbana.  

 

Dos 45 km2 de área da bacia estudada, atualmente cerca de 27% dessa área possui algum 

tipo de vegetação, tomando como base o sistema brasileiro de classificação de vegetação do 

IBGE. A ocupação urbana se apresenta em cerca de 35% dessa área (moradia, comércio e 

serviços em geral). Essas duas variáveis que compõem a temática desta monografia, 

correspondem juntas a 62 % da área total da bacia (~ 28 km2).  
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O restante desta área é composta por brejos, alagadiços, solo exposto, sistema viário, 

afloramento rochoso, cordão arenoso e espelho d’água. Devido a tudo que fora relatado 

neste estudo até então, acreditamos que o acréscimo de novos dados aos já existentes, 

utilizando algum tipo de geotecnologia na área em questão, possibilitou-nos, e nos 

possibilitará uma resposta atual cada vez mais detalhada, dos fragmentos remanescentes de 

mata atlântica, do uso do solo, e da taxa de ocupação urbana.  

 

A região que compreende a bacia hidrográfica do Sistema Lagunar Piratininga-

Itaipu, localizada na Região Oceânica no município de Niterói, sofreu uma ocupação tardia 

em padrões não muito verticalizados, ainda contendo um dos mais significativos fragmentos 

de mata-atlântica em área urbana, formando expressivos corredores ecológicos de 

manutenção da fauna e da flora local,  associados as condicionantes topográficas, climáticas 

e hídricas da região.  
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ANEXOS I - ASPECTOS LEGISLATIVOS / Plano Urbanístico (PUR – Região 
Oceânica, 2002) 
 
 
Lei n.º 1.968 de 04 de abril de 2002. 
 
A Câmara Municipal de Niterói decreta  a seguinte lei: 

Institui o Plano Urbanístico da Região Oceânica, dispondo 
sobre diretrizes gerais, políticas setoriais, zoneamento 
ambiental, ordenação do uso e da ocupação do solo e 
aplicação de instrumentos de política urbana na região. 

 

“ TÍTULO  I 

DIRETRIZES GERAIS: “ 

Art. 1º - Esta lei institui o Plano Urbanístico da Região (PUR) Oceânica, dispondo sobre 

políticas setoriais, zoneamento ambiental, ordenação do uso e da ocupação do solo e 

aplicação de instrumentos de política urbana na região, mediante a observância das 

seguintes diretrizes gerais: 

I - garantia da qualidade ambiental e do bem-estar de seus habitantes; 

II - adequada distribuição da população, das atividades sócio-econômicas, da infra- 

estrutura e dos equipamentos urbanos e comunitários, ao espaço urbano; 

III - integração das políticas de uso e ocupação do solo, meio ambiente, habitação, 

saneamento básico, estruturação dos sistemas de transportes públicos, viário e de circulação, 

serviços públicos, equipamentos urbanos e comunitários; 

IV - ordenação da expansão urbana; 

V - desenvolvimento sustentável das funções sociais e econômicas da região;  

VI - integração das áreas de ocupação informal à cidade formal; 

VII - adequação do direito de construir à função social da propriedade; 

VIII - aplicação de instrumentos de política urbana que regulam o uso da propriedade 

urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do 

equilíbrio ambiental; 

IX – proteção e recuperação do patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico; 

X - adoção das bacias hidrográficas como base para o planejamento e controle integrado do 

espaço; 

XI – proteção, recuperação e uso sustentável dos recursos naturais; 

XII – coibição da poluição e da degradação ambiental; 

XIII – melhoria das condições de drenagem dos cursos d’água da região; 

XIV – regularização urbanística de áreas ocupadas por população de baixa renda; 
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XV – simplificação da legislação de parcelamentos, uso e ocupação do solo e das normas 

edilícias, com vistas à redução de custo e ao aumento da oferta de lotes e unidades 

habitacionais. 

XLII - Zona de Proteção Integral (ZPI): áreas de um Parque Municipal 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, cortes de vegetação nativa; extração mineral ou quaisquer tipos de exploração de 

recursos naturais; 

XLIII - Zona de Uso Extensivo (ZUEX): áreas de um Parque Municipal onde são 

permitidos somente usos específicos indicados caso a caso conforme o Parque; 

XLIV - Zona de Uso Intensivo e de Recreação (ZUIR): áreas de um Parque Municipal onde 

são permitidos usos mais intensos do que na Zona de Uso Extensivo (ZUEX),  indicadas 

caso a caso conforme o Parque; 

XLV – zoneamento ambiental: definição de setores ou zonas em uma unidade de 

conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de 

proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 

alcançadas de forma harmônica e eficaz.” 

 

“ Artigo 21 “ 

– Fica garantida a preservação das  seguintes trilhas de interesse ecoturístico, ecológico e 

científico localizadas na Região Oceânica, sendo considerados não edificantes os seus 

acessos, através da demarcação de faixas de servidão nos locais, onde se situam para 

fins de aprovação de projetos de edificações e de parcelamentos, que deverá constar de 

um Plano de Trilhas da Região Oceânica a ser elaborado pelo órgão municipal 

competente: 

§ 2º - O Plano de Trilhas, indicado para elaboração neste artigo, deverá conter os seguintes 

itens descritos e identificados em mapa: 

I – título da trilha: com respectiva numeração, zona da Área de Proteção Ambiental (APA) 

das Lagunas e Florestas de Niterói, unidade de conservação, bairro, sub-região, fração 

urbana ou Área de Especial Interesse onde se localiza; 

II - descrição das trilhas: com dados gerais históricos e ambientais, extensão e do tipo de 

caminhada que permite; 

III - localização dos acessos (entradas e saídas): com nome da rua onde se situam, 

referências espaciais, marcação das coordenadas geográficas e demarcação das faixas de 

servidão não edificantes que garantirão a livre passagem. 
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“ CAPÍTULO VI “ DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE: “ 

 

Art. 22 – São diretrizes adotadas nesta lei visando à proteção ambiental na Região 

Oceânica: 

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. 

§ 1º - Considera-se período diurno o horário compreendido entre sete e vinte e duas horas 

do mesmo dia e período noturno o horário entre vinte e duas horas de um dia e sete horas do 

dia seguinte, exceto nos domingos e feriados, quando o período diurno será entre oito e 

vinte e duas horas e o noturno será entre vinte e duas horas de um dia e oito horas do dia 

seguinte. 

 

Art. 24 - São proibidas a implantação e a ampliação de atividades extrativistas na Região 

Oceânica. 

Art. 25 - Deverão ser observados os seguintes critérios para a elaboração do Plano de 

Drenagem da Região Oceânica: 

I - definição de todas as bacias de contribuição para os cursos d’água; 

II – definição do traçado de todos os cursos d’água e galerias de drenagem que compõem o 

sistema de macro e mesodrenagem da região; 

III – estimativa da vazão máxima para um tempo de recorrência da dez anos para cada curso 

d’água e para cada galeria de drenagem; 

IV – definição de faixas de drenagem não edificantes para os cursos d’água e galerias de 

drenagem do sistema de mesodrenagem; 

V – definição das faixas marginais de proteção para todos os cursos d’águas que compõem 

o sistema de macrodrenagem da região. 

 

Art. 26 – Na área do Parque Estadual da Serra da Tiririca conforme delimitação do Estado, 

reproduzida nos Anexos I e II desta lei, ficam suspensos os projetos de edificações, 

parcelamentos, desmembramentos, aterros e cortes de terreno, abertura de logradouros ou 

cortes de vegetação, até definição pelo Estado de seu Plano de Manejo. 
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Art. 27 – Ficam criadas as seguintes unidades de conservação municipal e Áreas de 

Especial Interesse Ambiental na Região Oceânica: 

 

I – Refúgio da Vida Silvestre da Ilha do Pontal, na Lagoa de Piratininga, na Sub-região 

Piratininga; 

II – Monumento Natural da Ilha do Modesto, na Lagoa de Piratininga, na Sub-região 

Piratininga; 

III – Reserva Ecológica Darcy Ribeiro, nas Sub-regiões Piratininga, Jacaré, Engenho do 

Mato e Maravista; 

IV – Área de Especial interesse Ambiental para criação do Parque Municipal do Camboatá, 

nas margens da Lagoa de Piratininga, na Sub-região Piratininga; 

V – Monumento Natural da Praia do Sossego, na Sub-região Piratininga; 

VI  – Área de Especial interesse Ambiental para criação do Parque Municipal Bosque 

Lagunar de Itaipu, na Sub-região de Itaipu.” 

 

“Parágrafo único – Nas Áreas de Especial Interesse Ambiental para o Parque do Canal do 

Camboatá e para o Parque Municipal Bosque Lagunar de Itaipu ficam suspensos os 

projetos de edificações, parcelamentos, aterros e cortes de terreno, desmembramentos, de 

abertura de logradouros ou cortes de vegetação, excetuando-se quando for necessário para 

instalações de apoio da unidade, até que sejam feitas suas respectivas regulamentações, 

através de ato do Poder Executivo pelo Plano de Manejo, que deverá conter o zoneamento 

e normas de uso e ocupação do solo da unidade. 

 

“TÍTULO III 

DO ZONEAMENTO AMBIENTAL: “ 

 

Art. 29 – A Região Oceânica, na sua totalidade, integra a Área de Proteção Ambiental – 

APA das Lagunas e Florestas de Niterói, que foi criada e delimitada pela Lei Municipal n.º 

1.157/1992 – Plano Diretor de Niterói, com o objetivo de proteger e melhorar a qualidade 

ambiental dos sistemas naturais, representados pelas lagunas de Piratininga e Itaipu, pela 

zona costeira e pelos remanescentes significativos de mata atlântica, e proporcionar um 

adequado desenvolvimento urbano da área.  
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Art. 30 – Visando atender aos objetivos de criação da Área de Proteção Ambiental – APA 

das Lagunas e Florestas de Niterói, a Região Oceânica passa a ter o seguinte zoneamento 

ambiental: 

I – Zona de Preservação da Vida Silvestre (ZPVS): 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; 

II – Zona de Conservação da Vida Silvestre (ZCVS): áreas públicas ou particulares, com 

parâmetros restritivos de uso e ocupação do solo estabelecidos nesta lei, com vistas à 

manutenção dos ecossistemas naturais; 

III – Zona de Uso Especial (ZUE): unidades de conservação ou outros espaços naturais 

protegidos legalmente, que deverão obedecer às normas relativas à legislação específica; 

IV – Zona de Uso Urbano (ZU): áreas correspondentes às frações urbanas e às Áreas de 

Especial Interesse próprias para ocupação urbana, obedecidos aos parâmetros 

estabelecidos nesta lei. 

Art. 31 – Caberá ao órgão ambiental municipal conceder autorização para a realização de 

pesquisa cientifica e estabelecer condições para visitação pública nas Zonas de Preservação 

e de Conservação da Vida Silvestre, assim como cuidar da gestão integrada do conjunto de 

unidades localizadas na Área de Proteção Ambiental (APA) das Lagunas e Florestas de 

Niterói.” 

 

“CAPÍTULO IV 

DA ZONA URBANA / Art. 36 – A Zona Urbana da Região Oceânica é composta pelas 

áreas adequadas à urbanização, efetivamente ocupadas ou em expansão urbana, e 

subdividida em frações urbanas e Áreas de Especial Interesse Urbanístico e de Especial 

Interesse Turístico, de acordo com as Sub-regiões de Planejamento, conforme delimitações 

do Anexo I e mapa do Anexo VI desta lei.” 
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- Resolução CONAMA n.º 303 de 20 de março de 2002. -  Dispõe sobre parâmetros, 

definições e limites de Áreas de Preservação Permanente.  

 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das 

competências que lhe são conferidas pela Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981, 

regulamentada pelo Decreto n.º 99.274, de 6 de junho de 1990, e tendo em vista o disposto 

nas Leis nos 4.771, de 15 de setembro e 1965, 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Considerando 

a função sócio-ambiental da propriedade prevista nos artigos. 5º, inciso XXIII, 170, inciso 

VI, 182, § 2º, 186, inciso II e 225 da Constituição e os princípios da prevenção, da 

precaução e do poluidor-pagador; Considerando que as Áreas de Preservação Permanente e 

outros espaços territoriais especialmente protegidos, como instrumentos de relevante 

interesse ambiental, integram o desenvolvimento sustentável, o objetivo das presentes e 

futuras gerações, resolve: 

 

Art. 1º Constitui objeto da presente Resolução o estabelecimento de parâmetros, definições 

e limites referentes às Áreas de Preservação Permanente. 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes definições: 

 

I - nível mais alto: nível alcançado por ocasião da cheia sazonal do curso d’água perene ou 

intermitente; 

II - nascente ou olho d’água: local onde aflora naturalmente, mesmo que de forma 

intermitente, a água subterrânea; 

III - vereda: espaço brejoso ou encharcado, que contém nascentes ou cabeceiras de cursos 

d’água, onde há ocorrência de solos hidromórficos, caracterizado predominantemente por 

renques de buritis do brejo (Mauritia flexuosa) e outras formas de vegetação típica; 

IV - morro: elevação do terreno com cota do topo em relação a base entre cinqüenta e 

trezentos metros e encostas com declividade superior a trinta por cento (aproximadamente 

dezessete graus) na linha de maior declividade; 

V - montanha: elevação do terreno com cota em relação a base superior a trezentos metros; 

VI - base de morro ou montanha: plano horizontal definido por planície ou superfície de 

lençol d’água adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota da depressão mais baixa ao seu 

redor; 

VII - linha de cumeada: linha que une os pontos mais altos de uma seqüência de morros ou 

de montanhas, constituindo-se no divisor de águas; 
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VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a linha da costa, de forma geralmente alongada, 

produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que 

recebem influência marinha, também consideradas comunidades edáficas por dependerem 

mais da natureza do substrato do que do clima. Na cobertura vegetal nas restingas ocorrem 

mosaico, e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de 

acordo com o estágio de sucessão, estrato herbáceo, arbustivos e arbóreo, este último mais 

interiorizado; 

IX - manguezal: ecossistema litorâneo que ocorre em terrenos baixos, sujeitos à ação das 

marés, formado por vasas lodosas recentes ou arenosas, às quais se associa, 

predominantemente, a vegetação natural conhecida como mangue, com influência flúvio-

marinha, típica de solos lamosos de regiões estuarinas e com dispersão descontínua ao 

longo da costa brasileira, entre os estados do Amapá e Santa Catarina; 

X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de 

cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do 

continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação; 

XI - tabuleiro ou chapada: paisagem de topografia plana, com declividade média inferior a 

dez por cento, aproximadamente seis graus e superfície superior a dez hectares, terminada 

de forma abrupta em escarpa, caracterizando-se a chapada por grandes superfícies a mais de 

seiscentos metros de altitude; 

XII - escarpa: rampa de terrenos com inclinação igual ou superior a quarenta e cinco graus, 

que delimitam relevos de tabuleiros, chapadas e planalto, estando limitada no topo pela 

ruptura positiva de declividade (linha de escarpa) e no sopé por ruptura negativa de 

declividade, englobando os depósitos de colúvio que localizam-se próximo ao sopé da 

escarpa; 

XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 

a) definição legal pelo poder público; 

b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de infra-estrutura urbana: 

1. malha viária com canalização de águas pluviais, 

2. rede de abastecimento de água; 

3. rede de esgoto; 

4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública ; 

5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 

6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 

c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2. 
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Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 

I - em faixa marginal, medida a partir do nível mais alto, em projeção horizontal, com 

largura mínima, de: 

a) trinta metros, para o curso d’água com menos de dez metros de largura; 

b) cinqüenta metros, para o curso d’água com dez a cinqüenta metros de largura; 

c) cem metros, para o curso d’água com cinqüenta a duzentos metros de largura; 

d) duzentos metros, para o curso d’água com duzentos a seiscentos metros de largura; 

e) quinhentos metros, para o curso d’água com mais de seiscentos metros de largura; 

 

II - ao redor de nascente ou olho d’água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 

cinqüenta metros de tal forma que proteja, em cada caso, a bacia hidrográfica contribuinte; 

III - ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com metragem mínima de: 

a) trinta metros, para os que estejam situados em áreas urbanas consolidadas; 

b) cem metros, para as que estejam em áreas rurais, exceto os corpos d’água com até vinte 

hectares de superfície, cuja faixa marginal será de cinqüenta metros; 

IV - em vereda e em faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 

cinqüenta metros, a partir do limite do espaço brejoso e encharcado; 

V - no topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível 

correspondente a dois terços da altura mínima da elevação em relação a base; 

VI - nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a 

dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva 

de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a mil metros; 

VII - em encosta ou parte desta, com declividade superior a cem por cento ou quarenta e 

cinco graus na linha de maior declive; 

VIII - nas escarpas e nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura em 

faixa nunca inferior a cem metros em projeção horizontal no sentido do reverso da escarpa; 

IX –  

a) nas restingas: em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar 

máxima; 

b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função 

fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues; 

X - em manguezal, em toda a sua extensão; 

XI - em duna; 

XII - em altitude superior a mil e oitocentos metros, ou, em Estados que não tenham tais 

elevações, à critério do órgão ambiental competente; 
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XIII - nos locais de refúgio ou reprodução de aves migratórias; 

XIV - nos locais de refúgio ou reprodução de exemplares da fauna ameaçadas de extinção 

que constem de lista elaborada pelo Poder Público Federal, Estadual ou Municipal; 

XV - nas praias, em locais de nidificação e reprodução da fauna silvestre. 

Parágrafo único. Na ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes estejam 

separados entre si por distâncias inferiores a quinhentos metros, a Área de Preservação 

Permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, delimitada a partir da curva de 

nível correspondente a dois terços da altura em relação à base do morro ou montanha de 

menor altura do conjunto, aplicando-se o que segue: 

I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até quinhentos metros 

entre seus topos; 

II - identifica-se o menor morro ou montanha; 

III - traça-se uma linha na curva de nível correspondente a dois terços deste; e 

IV - considera-se de preservação permanente toda a área acima deste nível. 

 

Art. 4º O CONAMA estabelecerá, em Resolução específica, parâmetros das Áreas de 

Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso de seu entorno. 

 

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se a Resolução  

CONAMA 004, de 18 de setembro de 1985. Fonte: (Diário Oficial da União - D.O.U 

13/05/2002) 
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- LEI No  9.985, DE  18  DE  JULHO  DE 2000: 

 Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.  

 

CAPÍTULO I  

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 

 Art. 1º Esta Lei institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – 

SNUC, estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação.  

 

 Art. 2º Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:  

 

 I - unidade de conservação: espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas 

jurisdicionais, com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder 

Público, com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 

administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção; 

 

 II - conservação da natureza: o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a 

preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do 

ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício, em bases sustentáveis, às 

atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das 

gerações futuras, e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral;  

 

 III - diversidade biológica: a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, 

compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros ecossistemas 

aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a 

diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas; 

 

 IV - recurso ambiental: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os 

estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora; 
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 V - preservação: conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem à proteção em 

longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos 

ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais;  

 

VI - proteção integral: manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por 

interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais; 

 

 VII - conservação in situ: conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e 

recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de 

espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas 

propriedades características; 

 

 VIII - manejo: todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da 

diversidade biológica e dos ecossistemas;  

 

 IX - uso indireto: aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos 

naturais;  

 

 X - uso direto: aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, dos recursos naturais;  

 

 XI - uso sustentável: exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 

recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os 

demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável;   

 

XII - extrativismo: sistema de exploração baseado na coleta e extração, de modo 

sustentável, de recursos naturais renováveis;  

 

 XIII - recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada 

a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original;  
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 XIV - restauração: restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada 

o mais próximo possível da sua condição original;  

 

 XV - (VETADO)  

 

 XVI - zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com 

objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar os meios e as 

condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma 

harmônica e eficaz;  

 

 XVII - plano de manejo: documento técnico mediante o qual, com fundamento nos 

objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as 

normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a 

implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade;  

 

 XVIII - 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;   

 

XIX - 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. 
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22- ESTATUTO DAS CIDADES / LEI N.º 10.257, DE 10 DE JULHO DE 2001 (Cap. I) 

Parágrafo único. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada Estatuto das Cidades, 

estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos 

cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. 

Art. 1º Na execução da política urbana, de que tratam os artigos. 182 e 183 da 

Constituição Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. 

Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das 

funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 

diretrizes gerais: 

I - garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra 

urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e 

futuras gerações; 

II - gestão democrática por meio da participação da população e de associações 

representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e 

acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano; 

III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da 

sociedade no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social; 

IV - planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da 

população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área 

de influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e 

seus efeitos negativos sobre o meio ambiente; 

V - oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos 

adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais; 

VI - ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar: 

a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos; 

b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes; 

c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em 

relação à infra-estrutura urbana; 

d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como 

pólos geradores de tráfego, sem a previsão da infra-estrutura correspondente; 

e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua sub utilização ou 

não utilização; promovendo a deterioração das áreas urbanizadas. 
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ANEXOS II - DELIMITAÇÃO FÍSICO-TERRITORIAL DA REGIÃO OCEÂNICA: 

 

A Região Oceânica de Niterói é delimitada por uma linha perimetral com início na 

orla marítima do Morro dos Ourives e limite da Região Praias da Baía no ponto 1 de 

coordenadas (NE 7461,330; 692,785); segue na direção nordeste pela linha de cumeada do 

Morro do Ourives até o ponto 2 de coordenadas (NE 7461,695; 693,730)  e cota 84 metros; 

segue na direção sudeste pelo macro-divisor  de águas formado pela   linha de cumeada dos 

Morros da  Viração, Preventório, Sapezal e Santo Inácio até  o ponto 3 de coordenadas (NE 

7464,150; 697,275) e limite da Região Pendotiba; segue na direção sudeste por uma linha 

reta imaginária e limite da Região Pendotiba  até o ponto 4 de  coordenadas (NE 7464,060; 

697,665); segue na direção nordeste  pela linha de cumeada do Morro Maceió até o ponto 5 

de coordenadas (NE 7464,265; 698,500) e cota 152 metros na Estrada Eng. Pacheco de 

Carvalho;  segue na direção sudeste pelo macro-divisor de  águas até o ponto  6 de 

coordenadas (NE 7464,090; 699,750) na Estrada Francisco da Cruz Nunes; segue na direção 

nordeste por esta estrada até o ponto 7 de coordenadas (NE 7464,365; 700,060); segue na 

direção sudeste por uma  linha  reta imaginária até o ponto 8 de coordenadas  (NE 7464, 

010; 700,590) e cota 403 metros no Morro do Cantagalo;  segue na direção  nordeste pelo 

macro-divisor de águas formado pela linha de cumeada do Morro do Cantagalo e Serra 

Grande até o ponto 9 de coordenadas (NE 7464,940; 702,660) e cota 401 metros; segue  na 

direção sudeste pela linha de cumeada da Serra Grande até o ponto 10 de coordenadas (NE 

7464,190; 703,095) e cota 232 metros; segue na direção sudeste pela linha cumeada da 

Serra Grande até o ponto 11 de coordenadas (NE 7464,500; 704,570) e cota 203 metros; 

segue na direção sudeste por uma linha reta imaginária até o ponto 12 de coordenadas (NE 

7464,425; 704,810); segue na direção sudeste por uma linha reta imaginária até o ponto 13 

de coordenadas (NE 7464,085; 704,790) na Avenida Ewerton Xavier; segue na direção 

sudeste por uma linha reta imaginária até o ponto 14 de coordenadas (NE 7463,890; 

705,100) e cota 232 metros; segue na direção sudeste pela linha de cumeada do Morro do 

Cordovil até o ponto 15 de coordenadas (NE 7462,880; 705,200); segue na direção nordeste 

pelo macro-divisor do mesmo morro até o ponto 16 de coordenadas (NE 7463,080; 

706,690) na divisa intermunicipal Niterói-Maricá; segue na direção sudeste por esta divisa 

até o ponto 17 de coordenadas (NE 7457,730; 703,630) na orla marítima; segue na direção 

sudoeste pela orla marítima até o ponto inicial desta descrição. 

  


