
PARQUE ORLA PIRATININGA
QUE PAISAGEM QUEREMOS?

UMA ESTRATÉGIA DE INDUÇÃO A RESILIÊNCIA 
POR MEIO DO PAISAGISMO ECOLÓGICO



 “O planejamento vem evoluindo indiscu-
tivelmente para  uma integração ou abor-
dagem equilibrada em que múltiplos obje-
tivos abióticos, bióticos e culturais são 
perseguidos simultaneamente.”

Ahern.J 2015



 BREVE HISTÓRICO

sistema lagunar



Cenário atual

Fonte: MENDES, 2012

1946 – abertura do canal de camboatá 

1976 - aterro dos alagados entre as lagunas  

1978 – abertura do canal Itaipu- mar 

Cenário original



Fonte: MENDES, 2012

atual funcionamento do sistema lagunar de niterói



 Soleira - ligação ocêano - Laguna (tunel tibau)



Comporta de entrada de água do oceano para laguna (tunél)



 Estrutura da comporta do Canal de Camboatá



 Canal de Camboatá



 Funcionamento do sistema (vaso comunicante)



Mapa bacias hidrograficas contribuites para Laguna de Piratininga
 
 LEGENDA

 Sub-bacia Rio Jacaré - 5.67Km²

 Sub-bacia Rio Arrozal - 2.11Km²

 
 
 Sub-bacia Cafuba - 2.75Km²

 Sub-bacia Fazendinha- 1.98Km²

 

 Sub-bacia Corrego do Santo Antônio 1.88 km²

 Sub-bacia Jardim Imbuí - 0.24 km²   



15,6 km² de superfície de escoamen-
to que contribuem para o canal de 
cintura

Bacias que contribuem para o Canal de Cintura

 LEGENDA

 Sub-bacia Rio Jacaré - 5.67Km²

 Sub-bacia Rio Arrozal - 2.11Km²

 

 Sub-bacia Corrego do Santo Antônio 1.88 km²

 Sub-bacia Cafuba - 2.75Km²



Pontos de desague da drenagem das águas pluviais 



Sistema de gestão da área de recebimento da drenagem 



Mapa de tipo de solos

N
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FONTE: AMADOR                                                                      Mapa ecossitemas originais  



LEGENDA

 Ecotono - Brejo com indivíduos de    
               Mangue formação proximos a água
 
 Manguezal em formação

 Bosque de área alagadiça

 Aglomerados de areia com a presença de    
 indivíduos de restinga

 

 Bosque de Cambuis

	 Floresta	ombrófila	(Mata	Atlântica)

  Restinga

 Cordão Arenoso

 Bosque de Leucenas

 

Mapa ecossitemas atuais



População de Samambaias de brejo (Acrostichum danaeifolium)



ECÓTONO - TRANSIÇÃO ECOSSISTÊMICA
ndivíduos de mangue-branco (Laguncularia racemosa) em crescimento



POPULAÇÃO DE Typha domingensis DEGRADADA



ILHA DO PONTAL - BOSQUE DOS CAMBUIS

Foto: Alexandre Vieira



 População de Mangue-Branco (Laguncularia racemosa)



Ilha do Tibau dominada por espécies invasoras.



 Restinga degradada, presença de muitas espécies exóticas



POPILAÇÃO DE Typha domingensis EM CRESCIMENTO



Bosque das Leucenas (Leucaena leucocephala)



amendoeiras da praia (Terminalia catappa)



Colhereiro 
Foto: Autor desconhecido



Garça azul
Foto: Koby Pelissier



Tiê-Galo 
Foto: Autor desconhecido



Gaivota
Foto: Renato Grimm



Figura 51 - Tesourão 
Foto: Autor desconhecido



Figura 52 - Jacurutu
Foto: Autor desconhecido



Rã do Folhiço
Foto: Autor desconhecido



Sapo Cururu
Foto: Autor desconhecido



Mapa de Macro e Micro mobilidade 2017
Fonte: Prefeitura Municipal de Niteroi

LEGENDA

 BHLS

 Ônibus convencional 

 Ciclovia Laguna de Piratininga

 Ciclovia Transocêanica

 Ciclorrotas

 Ciclovias
      
  Ciclovia suspensa 

 Pontos BHLS

 Pontos Ônibus convencional



Figura 57 - Mapa de usos
Fonte: Prefeitura Municipal de Niteroi
   LEGENDA
 Praças existentes
 Campos de Fotebol
 Pista de pouso voo livre

 
 Parquinho
 Comércio
      
  Seviços
  



Figura 58 - Pontes e Pontos de pesca
LEGENDA





 Mapa de organização social LEGENDA
 Associação AMAF
 Associação AMAC
 Associação AMORBELA²
 

 

 Associação PUMA
 Associação AMJI
 Sedes



LEGENDA
 Principais acessos ao Parque

Principais acessos ao parque
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Mapa de trechos 

LEGENDA
         Unidades conservação 

1

9
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conservação

conservação

       
    7 - Trecho Jardim Imbuí
    8 - Trecho Rua 100
    9 - Trecho Fazendinha

    
    4 - Trecho Taboal
    5 - Trecho Barra
    6 - Trecho Tibal

  1 - Trecho de acomodação das 
águas
    2 - Trecho Canal de Camboatá
    3 - Trecho Bosque



ILHA DO PONTAL

ILHA DO MODESTO

NINHAL



ninhau



ilha do pontal

Foto: Gabriela Simões



ilha do pontal



ilha do pontal



ilha do modesto



trecho 1



trecho 1



canal de cintura



Planta	esquematica	da	praça	Osires	Pitanga	em	2017	(sem	escala)

Canal de cintura

Laguna de Piratininga

Faixa “assoreada”
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ampliação - trecho 1



Planta	esquemática	de	reformulação	da	praça	Osires	Pitanga	e	jardins	filtrantes	(sem	escala)

Laguna de Piratininga

Jardins filtrantes

Via comparyilhada 
ciclistas e pedes-
tres

Via-Parq
ue

V
ia

-P
a
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Via-Parque

ampliação proposta - trecho 1



Corte	esquemático	praça	Osires	Pitanga	e	jardins	filtrantes

corte proposta - trecho 1



	Jardins	de	comodação	e	filtragem	das	águas	pluviais

jardins filtrantes



Realidade atual de escoamento 
superficial	das	águas	pluviais
Fonte: Elaborado pela autora

Proposta de retardo e aumento da capacidade 
de	infiltração	nas	vias	de	acesso
Fonte: Elaborado pela autora

vias de acesso - trecho 1



	Corte	esquemático	do	sistema	de	infraestrutura	verde	nas	vias	de	acesso	(preparado	para	falhar)

Jardim de infiltração

Biovaleta

Galeria de drenagem

vias de acesso - trecho 1



trecho 1- Ampliação proposta - PISTA DE POUSO



 Deck multifuncional - diversos usos

Trecho 1 - Deck multifuncional



Deck multifuncional - ampliações



Deck multifuncional - ampliações



Deck multifuncional - ampliações



Deck multifuncional - ampliações



trecho 1- ENTRADA PISTA DE POUSO



trecho 2



LEGENDA
 Jardins Filtrantes
 Via parque

Ampliação	do	trecho	2		-Canal	de	Camboatá	(esquema	propositivo)

Ilha do modesto

Laguna de Piratininga

área com alagamen-
to sazonal

restinga em formação
areia das dragaens

Bosque de Leucenas

Brejo remascente

canal de camboatá

 Pratica de esporte
 Parquinho

trecho 2



 desenho esquemático do traçado do parque



 desenho esquemático do traçado do parque



 desenho esquemático do traçado do parque



trecho 3



Figura 83 -  Trecho 3 Bosque

Laguna de Piratininga

Bosque

LEGENDA
 Passarela suspensa  Via parque

trecho 3 - ampliação



trecho 3 - proposta em corte esquemático



trecho 4 



trecho 4 - ampliação atual



trecho 4 - proposta esquemática



trecho 4 - proposta esquemática - corte



trecho 5 - barra



Trecho 5 - Barra

Prainha de Piratininga

Laguna de Piratininga

barra

Ilha do Tibau

LEGENDA

     Livre acesso para água em caso  de eventos   
  climáticos extremos

     Conexão Laguna Praia por trilha na
  restinga

trecho 5 - proposta esquemática



trecho 6 - tibau



LEGENDA
	 Via-Parque	(trecho	asfaltado)	
 Via-parque 
	 (trecho	que	recebera	calçamento)
 Tunel de conexão com o oceano
 Acesso à praia

 Restaurantes existentes
 Pontos de pesca atuais
 Campo de fotebol de areia abandonado
 Atual conexão com a ilha 
 

Ilha do Tibau

Laguna de Piratininga

barra

trecho 6 - tibau - ampliação atual



trecho 6 - tibau - ampliação esquema propositivo



trecho 6 - tibau - corte esquema propositivo - deck



trecho 6 - tibau - corte esquema propositivo - deck



trecho 6 - tibau - ampliação esquema propositivo



trecho 6 - tibau - corte longitudinal



trecho 6 - tibau - corte longitudinal



trecho 6 - tibau - corte longitudinal (1)



trecho 6 - tibau - corte longitudinal



trecho 6 - tibau - corte longitudinal (2)



trecho 6 - tibau - corte longitudinal



trecho 6 - tibau - corte longitudinal (3)



trecho 6 - tibau - ampliação esquema propositivo



trecho 6 - tibau - corte transversal



trecho 6 - tibau - corte transversal



trecho 6 - tibau - corte transversal (1)



trecho 6 - tibau - corte transversal



trecho 6 - tibau - corte transversal (2)



trecho 6 - tibau - corte transversal



trecho 6 - tibau - corte transversal (3)



trecho 7 - jardim imbui



trecho 7 - jardim imbui



trecho 7 - jardim imbui



trecho 8 - rua 100



trecho 8 - corete esquemático mirante



trecho 8 - vista mirante rua 100



trecho 8 - corte esquemático acesso ao mirante



trecho 9 - fazendinha



Trecho 9 - Fazendinha

LEGENDA
 Sentido vias de acesso ao parque 
 Via-parque 
	 (trecho	que	recebera	calçamento)

 Ruas com saida apenas para pedestre e bike
 Ciclo-Rota

trecho 9 - fazendinha - proposta esquemática



trecho 9 - fazendinha - corte esquemático



CENÁRIO ESPERADO



CENÁRIO ESPERADO


