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RESUMO 

Da Silva, André Luís Rodrigues. A Valoração do Serviço Ambiental de Uso 
Público nas Unidades de Conservação no Município de Niterói-RJ Trabalho de 
Conclusão de Curso. 82 f. Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), 
Campus Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, 2017. 

 

A compreensão da relevância que possui o meio ambiente e os recursos naturais 

existentes pode ser facilitada a partir do entendimento dos diversos papeis 

essenciais ao homem desenvolvidos pela natureza, que são conhecidos por serviços 

ambientais. Dentre eles, podem ser citados: amenização climática, fornecimento de 

água, contenção de encostas, estoque de carbono, repartição tributária (ICMS 

Ecológico) e uso público. Para estes serviços é possível que seja feita uma 

estimativa de valor financeiro, o que pode ser realizado a partir da técnica de 

Valoração Ambiental. A principal finalidade deste estudo foi descobrir qual o impacto 

econômico gerado na economia do município de Niterói - RJ pelo serviço ambiental 

de uso público realizado nas unidades de conservação presentes no território 

municipal. Para isso, foi utilizado como referência o estudo de Medeiros e Young 

(2011), onde se avaliou a contribuição monetária das unidades de conservação para 

a economia Nacional e o estudo desenvolvido por Young et al (2015), em que se 

desenvolveu um roteiro de valoração econômica de serviços ambientais para ser 

aplicado em unidades de conservação. Os resultados encontrados mostraram que 

em apenas duas unidades de conservação, onde foi possível realizar cálculos de 

valoração para o serviço ambiental uso público, no ano de 2015, estima-se que entre 

R$3,9 a R$39 milhões foram injetados na economia municipal. Com isso, percebe-

se que espaços naturais protegidos legalmente, além de serem fundamentais na 

manutenção das diversas funções ecológicas (serviços ambientais), também podem 

se apresentar como fonte de aumento de receita para o município, ocasionando, 

além de ganhos ambientais, incrementos econômicos e sociais.  

 

 

Palavras – chave: Serviços Ambientais, Valoração Ambiental, Uso Público, 

Unidades de Conservação, SNUC, Economia, Niterói, Rio de Janeiro. 
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ABSTRACT 

Da Silva, André Luís Rodrigues. THE VALUATION OF THE ENVIRONMENTAL 
SERVICE OF PUBLIC USE IN PROTECTED AREAS IN NITERÓI-. Graduation. 82 f. 
Higher Course of Technology in Environmental Management, Federal Institute of 
Education, Science and Technology of Rio de Janeiro (IFRJ), Rio de Janeiro 
Campus, Rio de Janeiro, RJ, 2017. 
 
 
 
Understanding the relevance of the environment and existing natural resources can 
be facilitated by understanding the various roles essential to man developed by 
nature, which are known as environmental services. Among them, they can be cited: 
climatic mitigation, water supply, slope containment, carbon stock, tax breakdown 
(Ecological ICMS) and public use. For these services it is possible to estimate the 
financial value, which can be done using the Environmental Valuation technique. The 
main purpose of this study was to find out the economic impact generated in the 
economy of the municipality of Niterói - RJ by the environmental service public use 
carried out in the conservation units present in the municipal territory. For that, the 
study by Medeiros and Young (2011) was used as a reference, which evaluated the 
monetary contribution of conservation units to the National economy and the study 
developed by Young et al. (2015), in which a economic valuation of environmental 
services to be applied in conservation units. The results showed that in only two 
conservation units, where it was possible to carry out valuation calculations for public 
use environmental service, it is estimated that 39 million reais were injected into the 
municipal economy, which had an impact on Niterói's economy. As a result, it can be 
seen that legally protected spaces, besides being fundamental to the maintenance of 
the various ecological functions (environmental services), can also present 
themselves as a source of revenue increase for the municipality, causing, in addition 
to environmental gains, economic and social policies.  
 
 
 
Key - words: Environmental Services, Environmental Valuation, Public Use, 
Proteced areas, SNUC, Economy, Niterói, Rio de Janeiro. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Boa parte da história da humanidade é cercada por perdas, entre diversas 

outras, destacam-se: a perda do direito a liberdade (escravidão), de território 

(colonialismo) e de recursos naturais. Esta última se estende até os dias atuais e é 

um desafio de elevada proporção conseguir superá-la, visto que envolve um controle 

mais eficaz sobre as atividades econômicas, o que pode afetar interesses de países 

e empresas com grande influencia na economia mundial.   Muito desse processo de 

subtração visa atender interesses econômicos de uma minoria em detrimento de 

uma coletividade que é obrigada a absorver as consequências de uma avidez que 

preenche a necessidade econômica de poucos. Esse tipo de perda ou destruição é 

visto no campo ambiental, onde o homem procura satisfazer seus interesses 

pessoais, preocupando-se apenas com enriquecimento, mas deixa de lado 

preocupações com a subsistência dele e das outras pessoas que precisarão no 

futuro de tudo que está sendo consumido no presente. O não comprometimento com 

a manutenção de bens e recursos ambientais para as futuras gerações é observado 

quando se explora demasiadamente os recursos naturais em prol da construção de 

habitações, estradas, indústrias, entre outras, com pouca ou nenhuma preocupação 

com as consequências dessa exploração. Situação oposta ao conceito de 

desenvolvimento sustentável, que ganhou força na década 80, onde as 

preocupações com as ações antrópicas e a consequente degradação ambiental 

ganharam destaque. Com isso, surgiram iniciativas para frear o consumo exagerado 

de recursos naturais e energia, atitudes comuns a partir do aparecimento da 

sociedade industrial (COELHO, 2016).  

Cerca de 4 bilhões de hectares de florestas estão distribuídas pelos diversos 

biomas existentes, com 31% da superfície do planeta terra sendo ocupada por elas 

(FAO, 2010). No entanto, essa quantidade é apenas uma parte do somatório de 

cobertura vegetal que existia na terra no passado, uma vez que uma parcela 

significativa já fora degradada pela ação humana, principalmente pós reforma 

industrial. Nestes atos de destruição pouco se pensava na proteção dos diferentes 

biomas e toda a biodiversidade a ele associada. De acordo com Soares e Da Mota 

(2010) na Europa Ocidental onde se tinha a maior parte de cobertura vegetal de 

floresta temperada, houve uma perda de 99,7% de sua floresta primária, dando lugar 

a moradias, a indústrias, a campos para agricultura e a pecuária, entre outros. Ainda 
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segundo este estudo, a devastação das florestas nativas também ocorreu de forma 

assustadora na América do Norte, com perda de 66% e América do Sul, com 

destruição de 54% da sua vegetação original. 

O Brasil é um país com grande diversidade de cobertura vegetal: floresta 

amazônica, mata das araucárias e mata atlântica, por exemplo. No decorrer da 

história, assim como em várias outras partes do mundo, uma parcela considerável 

dessa cobertura foi degradada. Estima-se que a Floresta Amazônica tenha perdido 

760 mil quilômetros quadrados, dos seus 5 milhões de quilômetros quadrados, isso 

significa que foram suprimidos cerca de 15,2% de sua vegetação original ao longo 

de sua existência (INPE, 2016). Por outro lado, sem levar em conta a comparação 

da extensão entre biomas, a Mata Atlântica, ecossistema que se estende do litoral a 

regiões do interior do Brasil, como Mato Grosso do Sul e Goiás, é considerada um 

dos biomas mais devastados do território brasileiro, visto que possuía o equivalente 

a 1,3 milhão de quilômetros quadrados, e que na atualidade foi reduzido a, 

aproximadamente, 163 mil quilômetros quadrados.  Segundo relatório divulgado pela 

Fundação SOS Mata Atlântica, de sua cobertura original, a Mata Atlântica apresenta 

apenas 12,5% restante, isso contando todos os fragmentos com tamanho acima de 

3 hectares. Esse total é encontrado a partir de um somatório da vegetação 

remanescente espalhada por 17 Estados brasileiros, conhecidos como Estados da 

Mata Atlântica (SOSMA, 2016a). 

 O Estado do Rio de Janeiro é um dos integrantes dos Estados da Mata 

Atlântica, onde 100% de sua extensão encontra-se sob domínio deste bioma (IBF, 

2016). No entanto, essa cobertura vegetal sofreu perdas significativas ao longo do 

tempo onde, aproximadamente, 70% da vegetação nativa foram devastados. Do que 

restou de Mata Atlântica, a vegetação de mata propriamente dita, cobre cerca de 

18,7% do território fluminense, o que equivale a 819,584 hectares, segundo dados 

apresentados no relatório SOS Mata Atlântica (2017). 

Algumas cidades do Estado do Rio de Janeiro se destacam por possuir um 

alto percentual do seu território coberto por Mata Atlântica, é caso de Angra dos Reis, 

com cerca de 80%, Paraty, com 78,4% e Mangaratiba com 74,5% do seu espaço 

coberto por este bioma, todos municípios do sul do Estado (SOSMA, 2016b). Já o 

município de Niterói, tema deste estudo, embora esteja em um contexto de região 

metropolitana, destaca-se por possuir uma quantidade importante de cobertura 

vegetal do bioma mata atlântica que, na verdade, é apenas uma parte de sua 
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vegetação primitiva, visto que sofreu perdas importantes em função da ocupação 

desordenada e queimada de extensas áreas cobertas por vegetação. Segundo 

Santos (2014), este município, apresenta 38,82% do seu espaço preenchido por 

vegetação, mas que desempenham serviços de suma importância para a população 

local e turistas que visitam a cidade. 

Cabe destacar que os serviços ou funções desempenhadas por essas áreas 

verdes ou cobertura vegetal são extremamente relevantes para a sobrevivência do 

homem na terra, dentre eles podem ser destacadas: regulação climática, 

fornecimento de água, purificação do ar, contenção de encostas, polinização por 

alguns animais, etc. Essas funções são conhecidas por serviços ambientais ou 

ecossistêmicos. Diante da importância dessas áreas verdes no desempenho das 

mais diversas atividades, foram tomadas algumas medidas de proteção dos 

remanescentes naturais, onde se destacam algumas estratégias de proteção da 

natureza, tais como: criação de áreas protegidas, instituição de normas e padrões de 

qualidade ambiental, instrumentos de incentivo econômico, entre outros. 

No Brasil, parte das estratégias de proteção da natureza foi instituída em 

1981 com a criação da Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), por meio da Lei 

número 6.938 (BRASIL, 1981). A PNMA serviu como referência para o surgimento 

de várias outras leis, como por exemplo, a Lei 9.985 de 2000 que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) (MILARÉ, 2004). A Lei 

9.985/2000 dispõe sobre as Unidades de Conservação (UC), entendidas como: 

 

“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” 

 (BRASIL, 2000 p.01).  

 

Este instrumento define as Unidades de Conservação em dois grupos: 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. No que tange a 

proteção e manutenção de florestas ou áreas verdes, estas Unidades de 

Conservação existentes no Brasil, tem um papel de destaque uma vez que ocupam 

1.585.778 Km² o que equivale a aproximadamente 18% do território nacional, que 
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tem a extensão de 8,5 milhões Km², isso somando todas as unidades de 

conservação: federais, estaduais e municipais registradas no início de 2017, 

conforme mostra Tabela 1 (CNUC, 2017). 

É importante destacar que esses espaços protegidos exercem papeis que 

muitas vezes são desconhecidos por grande parte da população. Boa parte das 

pessoas compreende a importância de se proteger as florestas de um país, para que 

seja evitado a degradação ambiental e, muitas vezes, a extinção de espécies de 

animais e plantas. Essa visão pode ser derivada do trabalho de divulgação que é 

feito pelos meios de comunicação e a educação formal, exercida pelas instituições 

de ensino. No entanto, a maioria das pessoas, desconhece que essas áreas podem 

estar inseridas em um contexto de geração de emprego, aumento de arrecadação 

de impostos para os municípios, desenvolvimento de atividades comerciais, enfim, 

trazem um novo campo para o crescimento econômico que causa um impacto na 

economia municipal e que afeta positivamente os moradores destas localidades. 
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Tabela 1: Unidades de Conservação do Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: CNUC, 2017 
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O município de Niterói, localizado na região metropolitana do Estado do Rio 

de Janeiro, apresenta parte significativa de seu território com proteção legal em 

Unidades de Conservação destinadas à preservação e conservação dos recursos 

naturais. Parte dessas UCs recebe diariamente visitantes a fim de conhecerem seus 

atrativos naturais e acabam por gastar dinheiro na cidade. Desta forma, faz-se 

necessário avaliar a contribuição econômica do uso público das Unidades de 

Conservação.  

Diante disso, tais dados podem conduzir a uma melhor estratégia de proteção 

da natureza e fomentar a discussão no meio da sociedade se recursos aplicados na 

proteção da biodiversidade se constitui em gasto ou investimento, uma vez que 

estes recursos trazem retornos não somente ambientais, mas, também, econômicos 

e sociais.  

Com o objetivo de alcançar o exposto nos parágrafos anteriores, este estudo 

está ordenado e dividido em tópicos, nos quais os resultados estão distribuídos em 

três sessões, sendo elas: I - O meio ambiente de Niterói, II - A contribuição 

econômica do Uso público das unidades de conservação em Niterói e III - O 

potencial da contribuição econômica do uso público das UCs de Niterói. 

A primeira sessão dos resultados está dividida em quatro subtítulos, onde o 1º 

sobre áreas verdes traz informações sobre o percentual de cobertura vegetal de 

Niterói, áreas naturais, áreas degradadas e a quantidade de reflorestamento 

realizada nos últimos anos. O 2º subtítulo traz informações sobre as praias e o 

sistema lagunar, mostrando a importância como atração turística, no caso das praias, 

e o papel de conservação do equilíbrio ecológico exercido pelo sistema lagunar. Já o 

3º revela as áreas que são unidades de conservação de Niterói, sua criação e como 

tem sido a gestão desses espaços protegidos. Para finalizar esta sessão, no 4º 

subtítulo são apresentados os principais desafios enfrentados pelas autoridades, 

relacionados a questões ambientais. 

A segunda sessão faz uma avaliação do impacto ocasionado pelo serviço 

ambiental uso público nas unidades de conservação de Niterói sobre a economia 

local, sendo observado, por um lado, a contribuição econômica exercida pelas 

unidades de conservação do grupo de proteção integral, apresentada no 1º subtítulo, 

e, por outro, a influência das unidades de conservação de uso sustentável, esta 

desenvolvida no 2º subtítulo. 
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Para finalizar, a terceira sessão traz o quanto se pode evoluir, em termos de 

arrecadação econômica, caso haja um melhor aproveitamento dos espaços que 

ainda não apresentam sucesso em visitação. Para isso, é demonstrado que é 

necessário uma gestão mais eficaz (1º subtítulo), investimentos em UCs que não se 

destacam no uso público (2º subtítulo) e é analisada a possibilidade de criação de 

novas unidades de conservação, esta realizada no 3º subtítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1  Objetivo Geral 

      Avaliar o uso público (serviço ambiental) nas Unidades de Conservação e a sua 

contribuição na economia local  

 

2.2  Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar algumas Unidades de Conservação no município de Niterói-RJ 

 Avaliar a contribuição econômica do uso público das Unidades de Conservação 

em Niterói 

 Estimar o potencial de contribuição econômica do uso público das Unidades de 

Conservação em Niterói 
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3 REFERENCIALTEÓRICO 

 

 

3.1 As Unidades de Conservação 

 

As unidades de conservação tiveram um importante ganho em extensão 

territorial nos últimos tempos, isso pode ser visto ao se analisar que no começo do 

século XX existiam pouco mais de cem espaços protegidos no mundo, evoluindo 

para mais de 160 mil no ano de 2011. Esse crescimento representou um avanço de 

113 quilômetros quadrados para mais de 24 milhões de quilômetros quadrados. Isso 

aconteceu em decorrência do aumento da preocupação com as questões 

relacionadas à sustentabilidade e preservação dos ecossistemas no mundo 

(SEMEIA, 2014). 

No Brasil, a ideia de proteger o meio ambiente iniciou no ano de 1911, onde 

se criou a Reserva Florestal do Acre, pelo então presidente da República Hermes da 

Fonseca (UC, 2015). Contudo, essa Reserva nunca se tornou real, sendo apenas 

um instrumento de “papel”. Dessa forma, somente com a criação do Parque 

Nacional do Itatiaia, criado em 1937, o primeiro espaço protegido no Brasil foi 

instituído.  

 Em 1945, houve a criação do Refúgio da vida silvestre no Espírito Santo; em 

1946, criou-se a Floresta Nacional Araripe-Apodi, abrangendo Ceará, Pernambuco, 

Piauí e Rio Grande do Norte (ARAÚJO, 2007). A partir de 1959 houve um incentivo 

grande para a criação de áreas de preservação, com a criação do Parque Nacional 

do Araguaia, no Tocantins; Parque Nacional Aparato da Serra, entre o Rio Grande 

do Sul e Santa Catarina e o de Ubajara, no Ceará.  

Somente no ano de 2000, com a implementação da Lei número 9.985, as 

unidades de conservação passaram a ser organizadas e categorizadas por meio do 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), fruto de 

debates, interesses múltiplos de Organizações Não Governamentais (ONGs), 

ambientalistas, cientistas, instituições privadas, dentre outras (LOPES, 2013). 

Atualmente existem cinco tipos de áreas protegidas: unidades de conservação, 

terras indígenas, áreas de proteção permanentes, reservas legais e reservas da 

biosfera. 
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O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é composto 

por unidades de conservação federais, estaduais, municipais e particulares, 

distribuídas em doze categorias de manejo (MMA, 2009). Sendo que elas são 

divididas em dois grandes grupos:  

l – Unidades de Proteção Integral, cujo objetivo é preservar a natureza com 

uso indireto dos seus recursos naturais. Estação ecológica, reserva biológica, 

parque nacional, monumento natural e o refúgio da vida silvestre são as 

representantes desta categoria (BRASIL, 2000).  

ll – Unidades de Uso Sustentável, com o objetivo de compatibilizar a 

conservação da natureza com o seu uso sustentável. Estas são representadas pela 

área de proteção ambiental (APA), área de relevante interesse ecológico, floresta 

nacional, reserva extrativista, reserva da fauna, reserva de desenvolvimento 

sustentável e reserva particular do patrimônio natural (BRASIL, 2000). 

No Brasil existem várias unidades de conservação espalhadas pelo território, 

distribuídas pelos dois grandes grupos e nas diversas categorias existentes. Estes 

espaços protegidos podem ser geridos pela administração federal, estadual ou 

municipal.  

Na esfera federal são encontradas 146 unidades de conservação no grupo de 

proteção integral e 815 no grupo de uso sustentável, ocupando um total de 795.995 

mil quilômetros quadrados do território nacional. As unidades de conservação 

geridas pelos estados ocupam uma extensão territorial próxima as da esfera federal, 

com aproximadamente 762.447 mil quilômetros quadrados, sendo que em 

quantidade, são muito superiores no grupo de proteção integral, com 356 espaços 

protegidos, porém possuem pouco mais da metade de unidades de conservação de 

uso sustentável, se for comparar com administradas pelo Governo Federal, com 

apenas 508 unidades no território nacional (vide tabela 1) (CNUC, 2017). 

Por outro lado, os espaços protegidos, administrados pelos municípios, 

apresentam números muito mais modestos, comparando-se aos federais e 

estaduais. De acordo com os dados do CNUC (2017) existem apenas 148 unidades 

de conservação de proteção integral e 98 unidades de uso sustentável, cobrindo um 

espaço de 27.036 mil quilômetros quadrados. Sabe-se, porém, que este número é 

muito maior, pois muitas unidades de conservação municipais não são cadastradas 

no CNUC, em função até mesmo da falta de precisão nas informações dispostas nas 

prefeituras.  
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O Estado do Rio de Janeiro possui cerca de 20% do seu território protegido, 

com 875.532 mil hectares cobertos por unidades de conservação na esfera federal e 

estadual. São 11 unidades de conservação de proteção integral e 8 de uso 

sustentável, estas administradas pelo governo federal e 20 unidades de 

conservação do grupo de proteção integral e 15 de uso sustentável, administradas 

pelo Governo Estadual (INEA, 2014). 

 Dados obtidos no Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de 

Servidores Públicos do Rio de Janeiro (CEPERJ), para cálculo do pagamento do 

ICMS Ecológico à Prefeitura de Niterói, no ano de 2017, informam que o município 

de Niterói apresenta, aproximadamente, 12.700 hectares do seu território, protegido 

por unidades de conservação. Seguindo estes dados, o munícipio estaria com mais 

de 90% do seus 13.300 hectares sob proteção legal. Por outro lado, sabe-se que a 

Área de Proteção Ambiental (APA) Lagunas e Florestas, criada através do Plano 

Diretor de Niterói, Lei Municipal nº 1157/1992, com 8.632 hectares, não foi 

implementada até os dias atuais. Logo, excluindo esta UC da relação de espaços 

protegidos de Niterói, a área do município não apresenta esse percentual de 

proteção girando em torno de 90%, e sim próximo de 40%, indicando, cerca 5.000 

hectares do território protegido por unidade de conservação. 

É importante frisar que estas unidades de conservação, apesar de 

protegerem um território significativo, trazendo ganhos ambientais, sociais e, até 

mesmo, econômicos, como será observado no transcorrer deste estudo, passam por 

uma série de dificuldades que muitas vezes comprometem sua consolidação e 

impedem avanços na proteção da natureza. Dentre os problemas enfrentados por 

quase todos os gestores de unidades de conservação no Brasil, podem ser 

destacados a dificuldade de regularização fundiária, falta de interesse dos 

governantes, falta de pessoal especializado, entre outros. No entanto, o problema 

que mais se destaca e que é comum a todas as áreas protegidas do Brasil se 

concentra na falta recursos adequados para o bom funcionamento do SNUC 

(COELHO, 2016). 

Uma questão a ser levantada e discutida pela sociedade brasileira é se a 

destinação de recursos para a conservação e preservação da natureza se constitui 

em gasto ou em investimento, uma vez que tal aplicação de verba traz ganhos em 

diversos horizontes, sejam eles ambientais, econômicos e em qualidade de vida. 
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Esses benefícios podem ser observados quando se analisa as diversas funções e 

serviços ambientais prestados pela natureza. 

Dentre as diversas funções das unidades de conservação podem ser 

destacados o provimento de parte da água que compõe os reservatórios das usinas 

hidrelétricas e de dessedentação, o incentivo ao turismo pela presença da unidade 

de conservação, a água utilizada na agricultura, a mitigação da emissão de CO2 e de 

outros gases do efeito estufa contribuindo para amenização das mudanças 

climáticas, dentre várias outras funções. Soma-se a esses o uso público, um serviço 

ambiental de extrema importância no fortalecimento da relação homem-natureza, o 

qual será enfatizado no decorrer deste estudo. Todos esses papeis citados precisam 

ser lembrados e divulgados para que as autoridades e a população possam ter a 

sensibilidade da importância destas áreas protegidas (MEDEIROS e YOUNG, 2011). 

      

 

3.2  Os Serviços Ambientais e a Valoração Ambiental     

 

É comum imaginar que o bioma Mata Atlântica esteja relacionado apenas a 

um tipo de vegetação que se caracteriza por matas verdes, fechadas e com árvores 

altas. Porém, essa visão fica comprometida quando se analisa na literatura e se 

constata que a Mata Atlântica apresenta algumas tipologias de vegetação, tais 

como: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta 

Estacional Decidual, e, também, ecossistemas costeiros de restinga e mangue 

(ALMEIDA, 2000). Ou seja, a Mata Atlântica possui diferentes tipos de 

fitofisionomias e não apenas um único tipo de vegetação. Para o mapa da vegetação 

do Brasil, publicado em 1988 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), a Mata Atlântica apresenta, além das florestas Ombrófila e Estacionais, 

ecossistemas associados às ilhas oceânicas, matas de encosta, campos de altitude, 

planaltos, brejos interioranos e manguezais. 

Uma das consequências desta elevada variação de tipos de ecossistemas é 

um significativo índice de biodiversidade de fauna e flora, o que permite que seja 

encontrada neste bioma uma gama importante de serviços ambientais. Estes são 

definidos pela Avaliação Ecossistêmica do Milênio (2005) como sendo benefícios 

que as pessoas obtêm a partir da natureza e de seus ecossistemas, os quais estão 
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distribuídos entre serviços de provisão, de regulação, serviços culturais e de suporte, 

como será explicado detalhadamente mais a frente neste estudo. Dentre vários 

serviços ecossistêmicos prestados pela Mata Atlântica, destacam-se: regulação do 

fluxo de mananciais hídricos, controle do equilíbrio climático, proteção de escarpas e 

encostas das serras, manutenção da fertilidade do solo e paisagens que oferecem 

significativas belezas cênicas (MMA, 2017).  Além destes, outros benefícios oriundos 

da Mata Atlântica, são apresentados por Tonhasca (2004), tais como: proteção 

contra erosão do solo, redução dos efeitos de enchentes, assoreamentos e 

sedimentação e, diante da possível escassez de água, a Mata Atlântica se 

apresenta como um reservatório vital de água potável.  

A vida no planeta só é possível porque a natureza, através dos ecossistemas, 

fornece estes diversos benefícios ao homem, de forma direta ou indireta, que vem a 

sustentar as condições básicas para sua sobrevivência, estes, podem ser chamados 

de serviços ambientais ou serviços ecossistêmicos (O ECO, 2014). Estes serviços, 

por sua vez, são derivados de constantes interações existentes entre elementos 

estruturais de um ecossistema, que são conhecidas como funções ambientais, 

dentre elas têm-se a ciclagem de nutrientes, a transferência de energia, regulação 

de gás e ciclo da água (DALY e FARLEY, 2004). 

    A Avaliação Ecossistêmica do Milênio – AEM (2005) fez uma avaliação 

detalhada sobre o conceito de Serviços Ambientais, dividindo-o em quatro 

categorias, sendo eles: 

1) O serviço de provisões inclui os produtos ou serviços tangíveis oferecidos 

pelos ecossistemas, como por exemplo os alimentos, a água, os combustíveis, as 

fibras, as matérias-primas, dentre outros. 

2) Serviço de regulação está associado à regulação do sistema natural pelos 

ecossistemas, tais como: purificação da água, a polinização, a regulação do clima, 

controle de doenças, etc. 

3) Já nos serviços culturais estão incluídos todos os bens fornecidos pelos 

ecossistemas de caráter imaterial, por meio do desenvolvimento espiritual, cognitivo, 

de reflexão, de valorização da estética e de lazer. 

4) E, por fim, vêm os serviços de base ou suporte que são aqueles 

necessários ao funcionamento dos ecossistemas e a consequente produção 

adequada dos serviços ambientais. Os seus impactos sobre o bem-estar da 

sociedade ocorrem em longo prazo, através do suporte que se fornece a oferta de 
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outros bens e serviços. Regulação do clima e a regulação hídrica são exemplos 

desses serviços. 

A difusão do conhecimento da relevância desses papeis desempenhados pela 

natureza se constitui em mais uma forma de proteção do meio ambiente, pois se a 

população compreender que a manutenção desses serviços ambientais se configura 

como peça chave para o aumento da qualidade de vida e como incentivo ao 

desenvolvimento econômico, ela poderá se tornar mais uma defensora da ideia de 

conservação e preservação. 

Por outro lado, é importante salientar que na busca por um maior bem-estar 

da humanidade, com o desenvolvimento de projetos que facilitem a mobilidade, o 

escoamento industrial, um avanço maior no setor agropecuário, entre outros, é 

preciso que se analise se essas iniciativas não afetarão negativamente o 

fornecimento de serviços ecossistêmicos, uma vez que a não consideração desses 

papeis da natureza pode culminar, exatamente, em uma diminuição da qualidade de 

vida de boa parte da população (ANDRADE e RIBEIRO, 2009). Por exemplo, caso 

extinga-se um rio, para dar lugar a um empreendimento qualquer, provavelmente a 

provisão de água será afetada para aquele ou para outro lugar. Quando há 

desflorestamento de uma floresta para dar passagem a uma rodovia, ganha-se, 

muitas vezes, em mobilidade, mas perde-se em ar puro, espaço para lazer, em 

regulação climática, dentre outras perdas. 

Uma forma de estipular o valor desses bens e serviços fornecidos pela 

natureza e, com isso, provocar a reflexão da sociedade sobre sua relevância, é 

atribuir valores monetários aos mesmos, isso é conhecido por valoração ambiental 

que, nada mais é que fazer uma estimação em valores econômicos de recursos ou 

serviços prestados pela natureza e que a sua utilização pode provocar alterações no 

bem-estar da população. Isso leva às pessoas a entenderem, sob a ótica financeira, 

a importância dos papeis desenvolvidos pelo meio ambiente (COELHO, 2016). O 

processo de valoração traz a ideia de que cada recurso ou atividade desenvolvida 

pela natureza não tem apenas a questão ambiental em destaque, mas pode gerar 

também grandes incrementos sociais e econômicos para uma região, a partir disso, 

a sociedade e os agentes econômicos poderão observar com mais facilidade a 

importância das causas de preservação e conservação da natureza. Esse é um 

desafio do estudo de valoração ambiental: estipular valores econômicos para 
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serviços e bens ambientais conhecidos e àqueles desconhecidos pela sociedade, 

esses cálculos sendo feito sem um parâmetro econômico pré-existente.   

A valoração ambiental é feita a partir dos serviços ecossistêmicos 

desenvolvidos pela natureza, sendo que cada serviço ambiental pode ser valorado 

individualmente ou fazendo-se o somatório final juntando o valor obtido de cada bem 

ou serviço prestado em uma determinada área. Este tipo de análise da importância 

econômica e social de alguns bens e serviços ambientais para determinadas regiões 

e, até mesmo, determinados países foi desenvolvido em alguns estudos que servem 

como parâmetro para a verificação da relevância de proteger espaços.  

No estudo desenvolvido por Medeiros e Young (2011) é feita uma análise do 

impacto econômico atual na economia nacional e o potencial desperdiçado 

originados na prestação de serviços ambientais desenvolvidos por unidades de 

conservação. Estes impactos embora pequenos, quando se analisa a economia 

nacional como um todo, são muito importantes para regiões mais afastadas dos 

grandes centros, levando a um significativo avanço de renda e melhoria na 

qualidade de vida de habitantes locais. No entanto, foi destacado neste trabalho, que 

o potencial desperdiçado poderia trazer retornos sociais e econômicos ainda mais 

expressivos, caso houvesse investimentos maiores nestas áreas, pois constatou-se 

que o que é aplicado hoje está abaixo da metade do mínimo necessário para o bom 

funcionamento dessas unidades de conservação. Mas, apesar dos poucos 

investimentos nestes espaços protegidos, em função, principalmente, da escassez 

de recursos, a prestação de serviços ambientais como produtos retirados das 

florestas, uso público, reserva de carbono, captação de água e retorno de ICMS 

Ecológico fazem a diferença para as regiões que estão próximas a essas unidades 

de conservação, garantindo mais desenvolvimento econômico e trazendo mais 

qualidade de vida para a população local.        

Outro estudo que avaliou o impacto econômico das unidades de conservação 

foi desenvolvido por Coelho (2016), onde se concentrou em analisar a importância 

econômica, para a cidade do Rio de Janeiro, da existência do Parque Nacional da 

Tijuca. Este estudo usou algumas metodologias de valoração econômica 

desenvolvidas no trabalho de Young et al (2015) para demonstrar como a economia 

carioca é impactada positivamente pela presença desta unidade de conservação. 

Analisando-se quatro serviços ambientais prestados por esta área protegida, sendo 

eles uso público (visitação), arrecadação fiscal, emissão evitada de carbono e 
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erosão evitada, constatou-se que o impacto na arrecadação do município é superior 

a um bilhão e meio de reais anuais. Ou seja, o trabalho de Coelho (2016) evidenciou 

para as autoridades e sociedade em geral que as unidades de conservação além de 

desenvolverem um papel fundamental na conservação per se, traz uma contribuição 

econômica e social de extrema relevância para a população.  A não existência desse 

espaço protegido para o município do Rio de Janeiro representaria o não 

fornecimento de diversos serviços ambientais para a sociedade carioca, tais como: 

captação de água, temperatura amena, controle de enchentes, mais deslizamentos, 

entre outros, além de mais de um bilhão e meio anuais em arrecadação para os 

cofres públicos cariocas. 

Já o estudo desenvolvido pelo Instituto Semeia (2014) focou em analisar a 

influência na economia nacional do serviço ambiental uso público, mais 

notadamente o ecoturismo, que ocorre nas unidades de conservação espalhadas 

pelo Brasil. Os resultados alcançados foram obtidos por meio de informações 

coletadas nas unidades de conservação que dispõe de dados registrados, uma vez 

que a maioria das UCs não possui registro dos mesmos, o que dificulta a realização 

de mais trabalhos desse tipo, feitos com o intuito de despertar no poder público e na 

sociedade um maior interesse pelas causas preservacionistas. 

Foi constatado que a falta de recursos destinados a esses espaços, muitas 

vezes por se acreditar que sejam locais onde não se obtêm grandes retornos 

financeiros ou não trazem destaque político para as autoridades, exerce forte 

influencia no efetivo sucesso do turismo nestas áreas de proteção. Pois nas UCs 

onde há maiores investimentos em infraestrutura e possuem plano de manejo 

(considerado sinônimo de boas práticas), o serviço ambiental uso público (turismo) é 

potencializado, trazendo ganhos econômicos e sociais mais elevados do que 

naqueles espaços protegidos que sofrem menos investimentos, isso ocorrendo 

quando se faz comparações entre unidades de conservação presentes no território 

nacional, considerando como referência as UCs com maior investimentos e 

estruturação. O potencial de retorno econômico, caso as demais unidades de 

conservação do Brasil seguissem as de referência, seria em torno de 53 bilhões de 

reais em dez anos.  

Quando se compara as unidades de conservação nacionais com as 

existentes em países de referencia, onde a iniciativa privada tem participação na 

gestão de serviços oferecidos nestes espaços, o potencial de retorno financeiro 



27 

estaria em torno de 168 bilhões de reais em dez anos, caso as áreas protegidas do 

Brasil adotassem posturas semelhantes as dos países onde o uso público é 

considerado sucesso, como é caso dos Estados Unidos da América.  

Esta valoração do serviço ambiental uso público revela estimativas originadas 

em técnicas de valoração, no caso deste estudo a metodologia adotada foi a MGM, 

como será visto mais a frente. No entanto, há situações em que a valoração é 

extremamente difícil de ser realizada e os resultados gerados podem ser 

questionados. Nestes casos, é possível observar a relevância do serviço ambiental 

prestado em unidades físicas, sem que seja possível a obtenção de valores 

monetários, como é exemplificado quando se observa a existência da própria 

biodiversidade que, neste caso, a aplicação de técnicas de valoração encontra 

dificuldade de ser aplicada.  

Com isso, pode se afirmar que as técnicas de valoração dificilmente revelarão 

todos os valores implícitos nos serviços ambientais. Por exemplo, para o valor 

intrínseco de um recurso, que está ligado ao valor de existência, ainda não foram 

desenvolvidas técnicas muito confiáveis para estimar o seu valor. 
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4  METODOLOGIA 

 

Este estudo foi desenvolvido a partir de levantamento de dados em diversos 

meios de informação, tais como: artigos científicos, monografias, revistas 

especializadas, jornais e informações obtidas junto Prefeitura Municipal de Niterói e 

Instituto Estadual do Ambiente do Rio de Janeiro (INEA), sobre o tema corrente. De 

posse das informações obtidas foi realizada a análise de conteúdo que, segundo 

Bardin (1977), se caracteriza como uma forma de trabalhar as informações obtidas, 

como sendo um conjunto de instrumentos metodológicos, utilizado principalmente na 

área de ciências sociais, com objetivo de tornar visíveis informações que precisam 

ser mais esclarecidas, pois, estas, podem estar escondidas nos diversos dados 

coletados. A partir desta análise conteúdo, foi possível caracterizar boa parte das 

unidades de conservação existentes no município de Niterói no Estado do Rio de 

Janeiro e avaliar o impacto econômico do uso público que elas ocasionam na 

economia local, por meio da técnica de valoração ambiental chamada MGM, e, 

assim, foi possível identificar a contribuição econômica do serviço ambiental uso 

público.   

 

4.1  Contribuição Econômica do Uso Público 

 

A visitação de espaços protegidos pode ser entendida como uma forma de 

uso com variados objetivos, dentre eles, podem ser citados: usos educativos, 

esportivos, recreativos, científicos e de interpretação ambiental, sendo considerada 

uma importante aliada na conservação ambiental, uma vez que entender e valorizar 

os recursos naturais está associado à oportunidade de conhecer o funcionamento e 

a importância do ecossistema relacionado aquele espaço (MMA, 2005). Essa 

visitação traz como lado negativo impacto diverso ao meio visitado, mas, por outro 

lado, pode fazer com que economias de regiões afastadas sofram um incremento 

com aumento de ganhos em hospedagem, transporte, alimentação, comércio, dentre 

outros, trazendo, muitas vezes, um impacto significativo na economia destas regiões. 

No presente trabalho, a análise destes impactos econômicos foi feita a partir 

da monetização do serviço ambiental uso público que ocorre em algumas Unidades 
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de Conservação em Niterói, por meio da técnica de valoração ambiental. Onde os 

dados sobre o número de visitantes, média de gastos destes visitantes e o 

multiplicador foram colocados dentro da fórmula da metodologia MGM (Money 

Generation Model). Este trabalho teve como referência Medeiros e Young (2011), 

onde se faz uma avaliação do uso público e outros serviços ambientais em nível 

nacional e Young (2015), onde se desenvolve um roteiro a ser seguido para se 

valorar alguns serviços ambientais, dentre eles o uso público, foco principal deste 

estudo.  

A metodologia MGM é um meio facilitador, uma vez que o cálculo do impacto 

econômico ocasionado pela a utilização de UC é uma questão com um grau de 

dificuldade acentuado, visto que é necessário que sejam levadas em conta as 

consequências que são sentidas em diversos setores da economia local, tais como: 

hotéis e pousadas, transporte, bares e restaurantes, mercearias, lojas de 

conveniência, ingresso ou taxas de visitação, no caso de unidades de conservação, 

acampamento, vestuário, dentre outros, fazendo correlação entre estes impactos 

econômicos e a presença de áreas verdes no local analisado (YOUNG, 2015). Com 

o intuito de resolver tal questão, foi utilizada esta mesma metodologia usada no 

estudo de Medeiros e Young (2011).  

Desenvolvida pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos da América, 

a metodologia MGM calcula o impacto econômico sofrido na localidade onde estão 

as áreas verdes ou unidades de conservação, tomando por base fatores 

relacionados ao número de visitantes, média de gastos dos visitantes e a aplicação 

de multiplicadores, que são definidos por meio do modelo “insumo-produto” aplicado 

em uma determinada região, como aparece na fórmula: 

 

IMPACTO ECONÔMICO =  

Número de Visitantes x Média de Gastos por Visitante x Multiplicador 

 

1- O número de visitantes irá separar os visitantes seguindo critérios 

relacionados a gastos, ou seja, aqueles que são definidos como: campistas, os que 

vão pernoitar; e visitantes de um dia, aqueles que não pernoitam. Cada um com uma 

faixa de gastos. Essa separação tem por objetivo apresentar valores mais precisos, 
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comparar o impacto dos diferentes grupos analisados e possibilitar uma análise de 

diferentes ações de manejo, dependendo de cada grupo de visitante. 

2- A média de gastos por visitantes essa média é feita analisando por 

diferentes categorias: alojamento, refeições, mercadorias, roupas e acessórios, 

conforme descrito na tabela 4. 

3- Multiplicador é utilizado para traduzir e converter o que foi deixado pelo 

visitante e que se transformou em rendimentos e empregos para a localidade, assim 

como estimar os efeitos secundários da visitação. Os multiplicadores são usados 

seguindo critérios que relacionam as características do local, se a UC está 

localizada em região metropolitana ou não, com a quantidade de habitantes daquela 

região estudada, conforme demonstrado na Tabela 2. 

Tabela 2: Utilização de Multiplicadores 

CARACTERÍSTICAS MULTIPLICADOR 

Áreas rurais 1,3 

Pequenas localidades 1,3 – 1,4 

Grandes localidades 1,45 – 1,5 

Capitais 1,6 

Fonte: Medeiros e Young (2011). 

Cabe destacar que a variação dos valores utilizados nos multiplicadores, 

conforme tabela acima, utilizando como parâmetro o número de habitantes da 

localidade onde se encontra a unidade de conservação, baseia-se na ideia de que a 

quantidade de moradores de uma região exerce influência no estágio de 

desenvolvimento urbano da localidade, infraestrutura de transporte e ofertas de 

serviço que trarão impactos diretos na demanda e nos gastos dos visitantes, com 

isso o efeito secundário descrito pelos multiplicadores, assim como a média de 

gastos dos visitantes são duas variáveis que estão associadas ao número de 

moradores e, quanto maior for valor do multiplicador, mais elevados são os efeitos 

secundários na economia do local.  

A metodologia MGM foi aplicada neste estudo fazendo uso de dados 

coletados junto a Prefeitura de Niterói e ao Parque Estadual da Serra da Tiririca 

(PESET). Sendo assim, a Prefeitura de Niterói forneceu dados sobre visitação 

baseada em estimativas feitas por funcionários que trabalham em contato direto com 

as unidades de conservação e com os visitantes destes espaços. Enquanto que o 
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PESET forneceu informações sobre visitação, levando em consideração os 

equipamentos chamados eco-contadores, que são usados para registrar a 

quantidade de pessoas que passam pelos locais onde ficam instalados, 

normalmente as trilhas possuem maior fluxo de visitantes. No PESET, também, se 

obteve informações registradas através de questionários com perguntas feitas pelos 

agentes ambientais contratados pelo Parque, onde se consigna dados do perfil do 

turista, como, por exemplo, a origem do visitante. Entretanto, os dados obtidos não 

se constituem em uma série histórica continua, tendo apenas alguns meses 

registrados que serviram de base para o presente estudo.  

 

Tabela 3: Estimativa de gastos por segmento de visitantes nos parques  

nacionais 

Categoria de gasto  

/ grupos de   

Visitantes  

Visitantes de 

Per noite (R$) 

Visitantes de um 

dia (R$) 

Campista/ dia 

(R$) 

A B C D A B C D A B C D 

Hotel, pousada 30 40 70 120 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acampamentos  0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 6 11 

Restaurantes e bares 20 30 40 50 12 15 20 30 6 7 10 20 

Mercearia e lojas de 

conveniência 
10 10 15 15 5 5 10 10 6 7 7 8 

Transporte local  10 15 20 30 20 10 15 20 5 5 5 8 

Total  70 95 145 215 37 30 45 60 23 25 28 45 

Média de gastos 

A – regiões rurais = R$ 40 

B – pequenas localidades = R$ 50 

C – grandes localidades = R$ 72,6 

D – grandes centros/capitais = R$ 107,4 

Fonte: Medeiros e Young (2011) 

 

O número referente à média de gastos para este trabalho seguiu o 

recomendado por Medeiros e Young (2011), conforme tabela acima, onde para 

regiões consideradas pequenas localidades, como é o caso de Niterói, população 

entre 50 e 500 mil habitantes, o valor recomendado é de R$ 50, o que considera 

gastos médios em hotéis, acampamentos, restaurantes, mercearias, entre outros. 

Este valor obtido representa uma média de gastos registrados nos Parques 
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Nacionais. Ao valor de R$50,00 foi adicionado o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor (IPCA) referente aos anos de 2012 (5,84%), 2013 (5,93%), 2014 

(6,41%), 2015 (10,67%) e 2016 (6,29%), conforme observado no IBGE (2017), que 

elevou o valor para R$ 70,17. 

O multiplicador utilizado neste estudo é de 1,4, recomendado por Medeiros e 

Young (2011) para regiões consideradas como pequenas localidades, entre 50 e 

500 mil habitantes, como é o caso de Niterói. 

A metodologia MGM adotada para este estudo se apresenta como mais uma 

ferramenta de valoração ambiental que visa expressar a importância do meio 

ambiente sob a ótica econômica, o que não pode ser entendido como uma forma de 

precificar a natureza ou uma mercantilização do meio ambiente. Apesar de sua 

importância, esta técnica ainda não consegue demonstrar de forma efetiva e 

conclusiva os reais valores econômicos atrelados aos serviços ambientais, pois 

apresenta alguns limites, dentre eles, podem ser citados: foi criada nos Estados 

Unidos, adaptada para realidade brasileira; utilização de padrões genéricos na 

média de gastos, com isso as particularidades de cada região são negligenciadas, 

sendo necessário o levantamento de dados a partir de fontes primárias de cada 

região estudada para alcançar resultados mais precisos; os multiplicadores estão 

referenciados na realidade da economia americana, não sendo diferenciado as duas 

realidades econômicas distintas entre Brasil e Estados Unidos, entre outros limites. 

Em função disso, os resultados encontrados neste estudo devem ser analisados 

com cautela. 

O potencial de incremento na economia local, com uma melhor utilização do 

uso público em outras áreas verdes de Niterói, não é uma tarefa das mais simples 

de ser estimada, isso porque é feito a partir de suposições, visto que esses espaços 

não constituídos como unidade de conservação não dispõem de quaisquer dados 

relativos à visitação ou gastos dos visitantes, tornando-se temerário fazer afirmações. 

A partir dessas dificuldades apresentadas, este trabalho adotou as informações 

presentes nas unidades de conservação que dispõem de algum registro dados, 

objetivando vislumbrar o quanto estas áreas sem proteção legal poderiam trazer de 

retorno para a economia local. 

Por outro lado, a melhoria na gestão do atual sistema de unidades de 

conservação de Niterói, com uma maior sensibilização da população e consequente 

envolvimento da mesma nas causas ambientais e uma preocupação constante com 
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investimentos mais significativos em infraestrutura das UCs existentes no território 

municipal são considerados como fonte potencial de incremento na economia local, 

isso porque, há grande probabilidade de crescimento na visitação caso aumente a 

destinação de recursos para estas áreas. 

 

 

4.2  O Município de Niterói 

Figura 1: Mapa do município de Niterói 

 

Fonte: Google Earth, 2017 

 

A cidade de Niterói, conforme mostrada na figura 1, encontra-se na região 

metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, cercada pelos municípios de Maricá e 

São Gonçalo, está localizada a aproximadamente 20 quilômetros da capital 

fluminense, sendo separada da capital pela Baia de Guanabara. Localiza-se entre os 

maciços costeiros que formam as serras do Malheiro, Calaboca e Tiririca. É possível 

observar na cidade uma diversidade de ecossistemas, com manguezais, campos 

inundáveis e restingas (PMN, 2016a). 

Papel de destaque na cultura e história do Brasil, Niterói já foi capital do 

Estado do Rio de Janeiro, entre 1834 e 1891, quando a capital da província foi 

transferida para a Cidade de Petrópolis, por causa da Revolta da Armada. 

Retomando esta condição de capital no ano de 1902, com o termino da crise, Niterói 
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permaneceu como centro político e administrativo do Estado do Rio de janeiro até 

1970, quando a ponte Rio - Niterói foi inaugurada pelo presidente Costa e Silva no 

período de ditadura militar e houve a fusão entre o Estado do Rio de Janeiro e o 

Estado da Guanabara. Assim a cidade perdeu definitivamente o título de capital, que 

agora passou a pertencer à cidade do Rio, capital do novo Estado do Rio de Janeiro.  

Apesar de perder o título de capital do Estado, a cidade apresentou um 

grande crescimento populacional sobre seu território ao longo dos anos. Tendo 

como bioma a Mata Atlântica, Niterói tem registrado uma perda constante desses 

espaços verdes para ocupações irregulares, visto que as pessoas têm ocupado o 

espaço que era constituído predominantemente por cobertura vegetal. Pode-se 

observar, por exemplo, que o município apresentou crescimento significativo no seu 

espaço urbano, entre 1993 e 2013, com inchaço das áreas planas e litorâneas e, 

também, um importante avanço para o interior, isso trouxe como consequência um 

aumento populacional em torno de 11% de sua população (RODRIGUES et al, 

2014). Essa urbanização ocorreu, predominantemente, de forma desordenada, 

levando a diminuição das áreas verdes, principalmente àquelas mais planas. Isso 

representa uma grande diminuição na qualidade de vida para a população 

niteroiense, pois estes espaços não só poderiam se constituir em espaços de lazer, 

como também fonte de saúde física e espiritual.  

Niterói possui 491.807 habitantes, sendo que a ocupação dos cerca de 130 

km² não ocorre de maneira homogênea, com algumas regiões intensamente 

povoadas, enquanto outras com uma menor densidade demográfica. A economia do 

município gira em torno do setor de serviços, indústria e comércio, com um produto 

interno bruto (PIB) próximo a 10 bilhões anuais conforme Tabela 4 (IBGE, 2013).  
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Tabela 4 : Dados censitários do município de Niterói. 

Área total 133,9 Quilômetros quadrados 

População 491.807 Habitantes (IBGE, 2012) 

Economia Serviços, Indústria e comércio 

PIB  R$ 9,70 Bilhões (Ceperj, 2012) 

Participação no PIB estadual 2,83% (Ceperj, 2012) 

Fonte: IBGE, 2013 

 

O mapa de uso e ocupação do solo do município (MAPA DE USO E 

COBERTURA, 2016), figura 2, mostra essa ocupação distribuída de maneira não 

uniforme, com locais com grande concentração de pessoas, enquanto outros 

apresentam índice de ocupação muito pequeno. Observa-se também por meio da 

figura 2 uma grande quantidade de espaços verdes, que é o que permaneceu no 

território de Niterói nos dias atuais, após todo o processo de uso e ocupação que 

ocorreu ao longo de toda história do município.  É importante frisar que boa parte 

deste remanescente de vegetação visto na cidade encontra-se protegido por 

unidade de conservação, estas sendo administradas pelo Governo do Estado do Rio 

de Janeiro ou pela Prefeitura Municipal de Niterói. 
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Figura 2: Mapa de Uso e Ocupação de Niterói 
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Este estudo usou dados fornecidos pela Fundação Centro Estadual de 

Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Rio de Janeiro 

(CEPERJ), que foram empregados para calcular o ICMS Ecológico, a ser recebido 

pela Prefeitura de Niterói, no ano de 2017. Também foram coletadas informações na 

Prefeitura Municipal de Niterói, que foram usadas a fim de revelar o percentual de 

área protegida existente no município. Enquanto a CEPERJ informa que o município 

possui vinte unidades de conservação em seu território, ocupando mais de 90% da 

área do município, a Prefeitura informa que são nove UCS, sendo sete 

administradas pelo município e duas geridas pelo Estado do Rio de Janeiro, o que 

faz, segundo estes dados, o município ter cerca de 40% do seu território protegido 

legalmente com este tipo de proteção. Essas duas visões, em relação ao número de 

UCs e percentual do território protegido por elas, são fonte de discussão e, por isso, 

serão analisadas com mais detalhes no decorrer deste estudo. 
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5   RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 O Meio Ambiente na cidade de Niterói 

 

5.1.1 As Áreas Verdes 

 

O municipio de Niterói apresenta uma extensão territorial de 133,9 

quilômetros quadrados, sendo que se destaca um grande percentual de florestas, 

47,74%, considerando-se todas as formas de vegetação, excluindo-se apenas as 

gramíneas, e um espaço urbano que ocupa cerca de 41% do território municipal, 

este valor resultando do somatório de todas as classes de urbano: intenso médio e 

rarefeito (NETO et al, 2015). 

 Os resultados encontrados por Neto et al (2015) indicam que esta parte da 

regiao metropolitana do Estado do Rio de Janeiro tem um bom percentual de 

cobertura florestal, principalmente se for realizada uma comparação com outros 

municipios que têm um percentual urbano mais significativo. Como pode ser 

constatado ao analisar o estudo de Fadel (2011), que apresenta alguns municípios, 

mais especificamente da baixada fluminense, onde os percentuais de vegetação são 

muito inferiores aos encontrados em Niterói. Por exemplo, Japeri e Seropédica que 

possuem cerca 5% de vegetação, Belford Roxo contem próximo de 1% e Nilópolis 

não tem mais cobertura florestal. No entanto, é importante frisar que esta cobertura 

florestal encontrada por Neto et al (2015) para municipio de Niterói, difere da 

encontrada por Santos (2014), onde obteve-se um percentual de 38,82% de 

cobertura florestal e da informada pela SOS Mata Atlantica e pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE, 2014), onde obteve-se uma quantidade de apenas 

23% de cobertura florestal para Niterói. Essa diferença encontrada é em decorrência 

da metodologia de trabalho utilizada em cada estudo, enquanto nos dois últimos 

informados analisou-se apenas fragmentos florestais com tamanhos acima de 0,5 ha 

em Santos (2014) e 3,0 ha em SOSMA (2014), o estudo de Neto et al (2015) 

apresentou toda a cobertura florestal, com exceção das gramíneas, não se atrelando 

ao tamanho dos fragmentos de vegetação. Deixando de lado a questão da 

metodologia adotada nos diferentes estudos, o mapa de cobertura vegetal e uso do 
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solo da Prefeitura de Niterói (2017), mostrado na figura 3, revela como o município 

ainda apresenta uma quantidade importante de áreas verdes. 
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                             Figura 3: Mapa de Uso e Cobertura do Solo 

 

                                                                                                                              Fonte: PMN, 2017. 
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Com o estudo de Neto et al (2015) a visão de municipio extremamente urbano 

passa sofrer  questionamentos, como mostra a tabela 5, onde se tem uma cobertura 

florestal de 47,76%, e de 41,40% de áreas urbanas. Mas essa constatação parece 

não ser verdadeira quando se percorre as principais vias do municipio, isso acontece 

porque a cobertura florestal do municipio está espalhada por diversos fragmentos, 

distribuidos nas diversas partes do território, sendo que a maior concentração ou os 

fragmentos com extensão de vegetação mais elevada, estão concentrados nas 

unidades de conservação que, na maioria das vezes, são afastadas do centro, como 

é o caso do PESET, localizado na região oceânica do município, enquanto outros 

fragmentos localizam-se mais para o interior do municipio, tendo como exemplo os 

localizados na região de Pendotiba. 

 

Tabela 5: Uso e cobertura do solo de Niterói 

Classes Áreas por ha Percentual 

Afloramento rochoso 263 1,97% 

Água 509 3,80% 

Áreas úmidas 178 1,33% 

Cordões arenosos 79 0,59% 

Florestas 6.395 47,76% 

Solo exposto 24 0,18% 

Pastagens 396 2,96% 

Ambiente urbano 5.544 41,41% 

TOTAL 13.388 100% 

        

Fonte: Neto (2015) 

 

Quando observa-se a quantidade de fragmentos por tamanho, é possível 

perceber que o número de fragmentos com grandes extensões de mata  atlântica é 

muito inferior aos fragmentos com pequenas extensões de vegetação. Porém, 

embora essa quantidade seja menor, esses fragmentos com grandes espaços 

representam a maior parte da cobertura florestal de Niterói. Segundo Santos (2014), 

onde se analisou apenas fragmentos acima de 0,5 ha, foi encontrado 38,82% de 

cobertura florestal para o município, cinco fragmentos considerados muito grandes 
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representam 29,91% da cobertura florestal do território, enquanto que os outros 

fragmentos: médios, pequenos e muito pequenos, somando um total de 174 

fragmentos, representariam apenas 8,91% da cobertura florestal de Niterói. 

Para Korman (2003) a fragmentação de florestas pode ser entendida como  

“separação ou desligamento não natural de áreas amplas em fragmentos 

espacialmente segregados, promovendo a redução dos tipos de habitats 

remanescentes em unidades menores e isoladas”. É importante destacar que 

fragmentos com maior extensão são mais adequados que os de menores tamanhos, 

pois os pequenos normalmente apresentam quantidades reduzidas de espécies, 

levando a extinção com maior facilidade, enquanto os grandes fragmentos 

apresentam um maior número de espécies que se relacionam nos mais diferentes 

habitats. E quanto mais fragmentado for o ambiente, maior é o dano a 

biodiversidade local (fauna e flora) (FARIA e MADALENA, 2011). 

A desestruturação da mata, diminuição da amplitude e território de vários 

organismos são algumas das consequências da fragmentação das florestas 

(BAGLIANO e LUIZ, 2013). Isso é preocupante pois, conforme aumenta-se a 

fragmentação do espaço, surge mais um meio que pode agravar o problema da 

extinção de diversas espécies. O espaço fragmentado leva ao chamado efeito de 

borda que pode ser definido como mudança na estrutura, composição e/ou na 

abundância relativa de espécies na parte marginal de um fragmento (BETTONI et al, 

2007). A alteração do microclima na parte externa do fragmento, que é um dos 

efeitos de borda, pode levar a ocupação de plantas exóticas que vão competir com 

plantas que são nativas daquela mata,  junto com essas plantas não comuns àquele 

habitat, surgem outras espécies da fauna que também competirão com a fauna local. 

Esse tipo de situação pode acarretar a extinção de espécies da fauna e flora local. 

Todo este processo de fragmentação  está atrelado a significativa degradação 

ambiental ocorrida no municipio de Niterói, em decorrência da supressão da 

cobertura florestal, representada pelo bioma mata atlântica, em função de duas 

causas principais: ocupações irregulares de suas áreas verdes e incêndios em sua 

vegetação. É importante salientar que a parte mais afetada por essa degradação é a 

região norte da cidade, onde estão bairros como Fonseca, Engenhoca, Cubango, 

entre outros. 

 Estes problemas ambientais despertaram a preocupação das autoridades 

locais que tomaram medidas no intuito evitar a continuidade desses processos 
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degradadores e recuperar áreas que estão com o seu ecossistema e biodiversidade 

comprometidos, dentre eles, podem ser citados: o Programa Niterói Contra 

Queimadas, o Grupo Executivo para Crescimento Ordenado e Proteção de Áreas 

Verdes e o Programa Niterói que Queremos. Estas medidas têm como principais 

objetivos estabelecer metas para recuperação de ecossistemas degradados e 

efetivar a proteção em favor dos áreas verdes do município (PMN, 2016b). 

Para diminuir a destruição do ecossistema por meio de incêndios na 

vegetação o Programa Niterói Contra Queimadas (figura 4) empenha-se no sentido 

de integrar a Prefeitura com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, mais 

notadamente com o Corpo de Bombeiros Militares, onde a prefeitura disponibiliza 

uma verba para que bombeiros fiquem a disposição da Prefeitura em seus dias de 

folga, com objetivo de monitorar o surgimento de focos de incêndio e tomar medidas 

de combate, em caso de fogo na vegetação. Além disso, o plano integra ações de 

combate a incêndios desenvolvido pela Defesa Civil de Niterói, pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SMARHS) e a Guarda Municipal (SEOP) (PMN, 

2016b). 

Figura 4: Slogan da campanha Niterói Contra Queimadas 

 

                                                     Fonte: GRAEL, 2015. 

 

 

Algumas das preocupações do Programa Niterói Contra Queimadas estão 

descritas na figura 5, onde se pode observar, também, alguns resultados alcançados 

em prol de combater uma das causas principais de incêndio na vegetação: a prática 

da soltura de balões. 
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Figura 5: Dados no combate às queimadas 

 

                                                                                     Fonte: GRAEL, 2015. 

.       

 

Já o Grupo Executivo para Crescimento Ordenado e Proteção de Áreas 

Verdes é composto pela Secretaria de Conservação e Serviços Públicos, Secretaria 

de Assitência Social e Direitos Humanos, Secretaria de Habitação e Assuntos 

Fundiários, Secretaria Municipal de Urbanismo, além da Devesa Civil e Secretaria de 

Órdem Pública. Esse Grupo atua no melhoramento da gestão de encostas e áreas 

verdes da cidade, atuando com um trabalho informativo junto a população para que 

não sejam construídas moradias em locais não permitidos, é disponibilizado um 

canal de comunicação com a comunidade para que denunciem a construção em 

locais não permitidos e são feitos trabalhos de remoção de pessoas que fizeram 

residência em locais de risco ou em áreas proibidas (PMN, 2016b). 

É importante destacar que a prefeitura de Niterói tem se empenhado em 

garantir o combate as causas de supressão da vegetação do território municipal, 

como vimos nos dois programas apresentados anteriormente, mas também trabalha 

no sentido de recuperar ecossistemas que foram devastados  no decorrer da história 

da cidade e levaram a perda de grande parte da sua vegetação original e, 

consequentemente, a perda da biodiversidade a ela associada. Para isso, têm sido 

desenvolvidos trabalhos de reflorestamentos, junto a dois principais hortos que 

prestam serviço a prefeitura: Horto da CLIN e Horto de Itaipu. Esses 

reflorestamentos fazem parte de dois programas: Niterói Mais Verde, que será 

abordado mais a frente neste estudo, e o Niterói Que Queremos, projeto que conta 
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com metas estratégicas na criação de áreas protegidas e recuperação de espaços 

degradados, conforme slogan apresentado na figura 6.  

 

         Figura 6: Objetivos do Niterói Que Queremos 

 

                                                            Fonte: GRAEL, 2016. 

                 

 

A cidade de Niterói conta com áreas protegidas sob gestão do Estado e da 

Prefeitura Municipal que, no papel, totalizam mais de 12 mil hectares. As áreas sob 

controle estadual, por meio do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), estão 

distribuídas entre o Parque Estadual da Serra da Tiririca e a Reserva Extrativista de 

Itaipu. Já a Prefeitura gerencia alguns espaços protegidos, com destaque para o 

Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) e o Sistema Municipal de Áreas de 

Proteção Ambiental (SIMAPA), que apresentam, juntas, cerca de 1.600 hectares de 

área (CEPERJ, 2017). Até o presente momento, Niterói não conta com nenhuma 

unidade de conservação administrada pelo Governo Federal em seu território. 

 

 

5.1.2 O Sistema Lagunar e as Praias 

 

O sistema lagunar de Niterói é localizado na região conhecida como região 

oceânica do municipio. É composto pelas lagunas de Piratininga e de Itaipu que são 

receptoras de dois rios principais, sendo eles: Rio Jacaré, que desangua na Laguna 

de Piratininga e o Rio João Mendes, que desagua na Laguna de Itaipu, fazendo 

parte da Macro Bacia Hidrográfica do Sistema Piratininga – Itaipu que ainda possui o 
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Rio Arrozal e alguns córregos compondo a bacia (RODRIGUES, 2004). A Área deste 

local é de aproximadamente 45,5 Km², com delimitação feita pelas cristas do Morro 

da Viração, Sapezal, Preventório, Santo Inácio e pela Serra Grande e pela Serra da 

Tiririca ( MENDONÇA e SILVA, 2009).  

Essa região se destaca por ser fonte de conservação da biodiversidade, 

importante corredor ecológico e se apresenta como um relevante local turístico e 

contemplativo, assumindo esta condição em função das belas praias que possui e 

da riqueza do seu ecossistema, basicamente contituído pelo bioma Mata Atlântica. 

Os ecossistemas do entorno do Sistema Lagunar se caracterizam por 

apresentar grande diversidade, sendo contituído por manguezais, brejos, restinga e 

dunas, além de alguns trechos estarem em contato direto com a vegetação de 

floresta da mata atlântica, neste caso específico floresta ombrófila densa. Em função 

dessa grande diversidade, o sistema lagunar apresenta valor ecológico que não 

pode ser questionado, até mesmo em função do elevado número serviços 

ambientais que são realizados por este espaço, tais como: conservação da 

biodiversidade, manutenção dos corredores ecológicos, retenção de sedimentos, 

ação depuradora das águas, fixação de dunas, corpo receptor, habitat para a fauna 

silvestre, ciclagem de nutrientes e fixação de carbono, entre vários outros, conforme 

citado por Mendonça e Silva (2009). 

Apesar dessa importancia ambiental, o sistema lagunar Piratininga – Itaipu 

sofre um processo histórico de degradação ecológica, isso podendo ser visto com o 

surgimento de favelas, ocupação das margens das lagunas, condições sanitárias 

precárias, lançamento de esgoto doméstico in natura nos corpos d`água e, frequente 

processo de desmatamento das matas ciliares. O problema maior é que essa 

agressão e degradação ambiental, muitas das vezes, ocorreu com o aval do poder 

público, conforme relatado nos três parágrafos abaixo, segundo o estudo de Queima 

e Cabral (2014). 

A primeira intervenção ocorreu no ano de 1946, com abertura do canal do 

Camboatá, que liga a Lagoa de Piratininga a Lagoa de Itaipu, obra feita pelo 

Departamento Nacional de Obras e Saneamento com o fim de controlar as 

enchentes e a quantidade de mosquitos que ocorriam nos períodos mais chuvosos.  

No entanto, a principal consequencia desta ação governamental foi o rebaixamento 

da lagoa de Piratininga, ocasionando alterações ambientais no sistema. 
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No ano de 1976, ocorreu mais uma intervenção na região oceânica, a parte 

alagada entre Piratininga e Itaipu foi aterrada, formando o atual bairro de 

Camboinhas. Já em 1978, foi aberto o canal de Itaipu, para que houvesse a 

renovação da água do sistema lagunar, ou seja, a lagoa de Itaipu, no seu formato 

natural, realizava a troca de água com o mar apenas em períodos de muita chuva, a 

partir daquele momento, passou a ter contato permanente com o mar. O que é 

interessante destacar desse período que antecede a abertura do canal de Itaipu, é 

surgimento do primeiro Estudo de Impacto Ambiental no Brasil, essa obra deu 

origem ao primeiro EIA/RIMA no território nacional. 

Para finalizar o histórico de drásticas intervenções antrópicas no sistema 

lagunar de Niterói, a Secretaria Estadual de Rios e Lagoas (SERLA), no ano de 

2008, realizou a abertura de um túnel que liga a lagoa de Piratininga diretamente ao 

mar, é o túnel do Tibal, através do costão rochoso de Piratininga, que tinha como 

objetivo realizar a renovação das águas do interior da laguna, por meio de um 

sistema de comportas. 

A maioria dessas intervenções são questionáveis, não só pela agressão e 

modificação que ocorreram no sistema natural, mas também pela eficácia no 

alcance dos objetivos para os quais elas foram criadas. Por exemplo, a Lagoa de 

Piratininga ainda apresenta, nos dias de hoje, a qualidade de sua água ruim, basta 

acompanhar as informações divulgadas de tempo em tempo nos meios de 

comunicação, como foi noticiado no verão de 2015, pelo Jornal O Globo, relatando a 

mortande de peixes que tem como uma das causas a construção, sem muita 

eficácia, do túnel do Timbal. 

Os anos de 2013 e 2014 foram importantes para conservação e recuperação 

do sistema lagunar de Niterói e, com isso, evitar a continuidade do processo de 

degradação de todo o ecossistema desta região. Isso se deu a partir da criação das 

duas unidades de conservação que fornecem proteção legal a esta parte do 

município de Niterói: a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX de Itaipu), em 

2013 e o Parnit (Parque Natural Municipal de Niterói), no ano de 2014. Ou seja, o 

sistema lagunar, a partir desses anos, tornou-se local sob gerência do poder público, 

sendo que para sofrer qualquer intervenção necessita de autorização prévia do 

órgão gestor.  

A Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, criada pelo decreto estadual nº 

44.417, de setembro de 2013, conta com 3.943,28 hectares de área protegida sob 
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gerência do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), órgão ambiental do Estado do 

Rio de Janeiro, abrange a área adjacente às praias de Itaipu, Camboinhas, 

Piratininga e Itacoatira, protegendo, também, a Lagoa de Itaipu. 

Já o Parnit, que foi criado por meio do decreto nº 11.744, de 2014, incluido no 

programa Niterói Mais Verde, é de iniciativa municipal, foi dividido em três setores: 

Montanha da Viração, Guanabara e Costeiro/Lagunar. Este último setor é o que dá 

proteção legal a Lagoa de Piratininga e a todo ecossistema do entorno. 

Outra situação a ser destacada é que a região oceânica de Niterói concentra 

as praias que, na maior parte do tempo, estão próprias para o banho, com isso, é um 

importante polo de atração para o turismo e lazer na cidade. É interessante frisar 

que essas praias: Camboinhas, Itacoatira, Piratininga e Itaipu, todas localizadas 

junto ao sistema lagunar de Niterói, se constituem em meio de retorno econômico 

para a população local e administração municipal, isso tudo contribui, ainda mais, 

para o fortalecimento da idéia de que este espaço precisa ser cada vez mais visto 

sob a ótica da proteção por parte não somente dos gestores públicos, mas também 

por toda a sociedade que usufrui de todos os benefícios oriundos desta região do 

município de Niterói. 

 

 

5.1.3 As Unidades de Conservação em Niterói 

 

O Estado do Rio de Janeiro tem como principal bioma a Mata Atlântica, 

cobrindo uma parcela do seu território com florestas, restingas, mangues e brejos. 

Porém, é notório que esta quantidade que permanece ainda hoje é apenas parte do 

que se registrava décadas atrás. Lamentavelmente, este bioma é um dos mais 

prejudicados que existem no território nacional. Segundo dados da Fundação SOS 

Mata Atlântica, apenas cerca 30,7% (cerca de 1,3 milhão de hectares) da vegetação 

original podem ser encontrados no Estado do Rio de Janeiro (SOSMA, 2015), como 

mostra a figura 7.  

É importante destacar que o Rio de Janeiro e mais 16 Estados, que formam 

os 17 Estados da Mata Atlântica, assinaram uma carta no ano de 2015, denominada 

Nova História para a Mata Atlântica, onde assumiram o compromisso de até o ano 

de 2018, zerar o desmatamento neste bioma. No entanto, muitos desses estados 

não têm conseguido atingir esta meta anual, onde se tem o limite de até 100 
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hectares de desmatamento ilegal, para ser considerado desmatamento zero. Por 

exemplo, no levantamento de 2017, apenas cinco destes 17 estados conseguiram 

atingir esta meta, sendo eles: Rio Grande do Norte (6 ha), Alagoas (11 ha), Paraíba 

(32 ha), Pernambuco (16 ha) e o Rio de Janeiro, onde foram desmatados 66 

hectares, segundo relatório divulgado pela SOS Mata Atlântica em maio de 2017. 

Este documento revela que as estratégias de proteção da natureza no Rio de 

Janeiro, apesar de não terem alcançado o nível zero de desmatamento, tem 

conseguido que sua vegetação sofra uma perda abaixo dos 100 hectares previstos 

para ser considerado desmatamento zero. Por exemplo, comparando-se apenas a 

área florestal, onde em 2015 observava-se um percentual em torno de 18,6, com 

814.562 de florestas, em 2017 esse percentual manteve-se estável, com 18,7 ou 

819.584 hectares de Mata Atlântica (SOSMA, 2017). 

 

Figura 7: Remanescente de Mata Atlântica no RJ 

 
Fonte: SOS Mata Atlântica, 2015. 

 

De toda cobertura vegetal do Estado do Rio de Janeiro, aproximadamente 

20% de seu território está protegido por algum tipo de unidade de conservação. 

Contudo, não é um número que representa a totalidade de proteção, visto que 

apenas uma pequena parcela das UCs municipais foram contabilizadas, pois os 

dados referentes a este tipo de área protegida não são divulgados de forma precisa. 

Dos 4.376.660,00 hectares que compõem o Estado, aproximadamente 875.332,00 
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recebe este tipo de proteção. Alguns municípios se destacam na conservação de 

sua cobertura vegetal, enquanto outros não contam com qualquer tipo de proteção 

legal de suas áreas verdes, como é o caso de Itaboraí, região metropolitana do 

Estado do Rio de Janeiro (INEA, 2014). Niterói, por sua vez, contribui para esse 

percentual de cobertura legal do Estado do Rio com cerca de 5.000 hectares, isso 

sem levar em consideração a APA Lagunas e Florestas, por ser fonte de discussão 

em função da falta de implementação, o que levaria o município a possuir mais de 

12.000 hectares protegidos. Estas áreas protegidas, mostradas na figura 8, onde 

estão divididas em unidades de uso sustentável e de proteção integral, constituem 

cerca 38% da área total do município, sendo que neste percentual não está incluída 

a parte marinha da Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX de Itaipu), 

somente sendo contados 106 hectares que estão no continente, do total de 

aproximadamente 3.943 hectares que constituem a RESEX, conforme CEPERJ 

(2017). 
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Figura 8: Mapa das Unidades de Conservação em Niterói 
 

 

Fonte: Santos (2014). 
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A cidade conta com algumas unidades de conservação municipais e duas 

unidades de conservação estaduais, como pode ser visto na tabela 6 abaixo, onde 

estão descritas as principais unidades de conservação de Niterói, o território 

ocupado por elas e o documento legal que as criou, juntamente com a ano de 

criação. 

 

Tabela 6: Área e documento de criação UCs em Niterói 

UC Área (ha) Ato de Criação 

PARNIT 935,87 Decreto 11.744 de 2014 

SIMAPA 598,08 Decreto 11.744 de 2014 

APA Água Escondida 53,86 Lei 2621, de 12/2008 

APA Morro do Gragoatá  9,14 Lei 2099 de 03/2003 Art. 1° 

APA Morro do morcego, Fortaleza de Santa 

Cruz e dos Fortes do Pico e do Rio 

141,04 Lei 1967 de 04/2002 Art. 6° 

Reserva Ecológica Darcy Ribeiro 158,00 Lei Municipal 1566/1997  

APA das Lagunas e Florestas  
8.632,36 

Lei 1.157/1992 – Plano 

Diretor de Niterói Art. 44° 

Parque Estadual Serra da Tiririca  
3.492,24 

Lei Estadual 1.901, 09/1991. 

Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (está 

incluída a área marinha neste caso)  

 

3.943,28 

Decreto Estadual n° 44.417/ 

2013 

     Fonte: Santos (2014) 

 

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de Meio Ambiente de Niterói 

(2017), o município possui em seu território um total de 9 unidades de conservação: 

3 proteção integral e 6 unidades de uso sustentável. As de proteção integral são 

representadas pelo Parque Estadual da Serra da Tiririca, Reserva Ecológica Darcy 

Ribeiro e Parque Natural Municipal de Niterói. Já as unidades de uso sustentável 

são a APA Morro do Morcego, APA Água Escondida, APA SIMAPA, APA Gragoatá, 

RESEX Itaipu e a APA Lagunas e Florestas.  Cabe ressaltar que essa quantidade de 

UCs informada pela Prefeitura de Niterói difere da usada pelo CEPERJ (2017) para 

cálculo do valor destinado ao município pelo Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), baseado em questões ambientais, conhecido por 

ICMS Ecológico, visto que a Prefeitura, por meio do Programa Niterói Mais Verde, 

implementado no ano de 2014, fez a junção de várias unidades de conservação. 



53 

Entre essas incorporações podem-se citar o Monumento Natural Praia do Sossego e 

a APA do Morro da Viração, que foram incorporados ao PARNIT. 

O Parque Estadual Serra da Tiririca e as áreas que compõem o Parque 

Natural Municipal de Niterói (PARNIT) são unidades de conservação da categoria de 

proteção integral, cujo objetivo básico é a preservação da natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto de seus recursos. Por outro lado as áreas de proteção 

ambiental (APA) administradas pelo município, a Reserva Extrativista Marinha de 

Itaipu e o sistema municipal de áreas de proteção ambiental (SIMAPA), são áreas de 

proteção enquadradas na categoria de uso sustentável, onde se permite o uso 

permanente e sustentável dos recursos naturais, preenchendo as necessidades da 

população que vive no seu interior, assim como no entorno dessas unidades de 

conservação (INEA, 2016). 

Cerca de 5 mil hectares protegidos pelas unidades de conservação existentes 

no município de Niterói têm destaque não só na proteção da fauna e flora existentes 

no território municipal, mas também surgem como um meio de (re)descoberta de 

algumas espécies que já eram consideradas extintas no território nacional, como é 

caso da árvore de nome cientifico Terminalia acuminata, mais conhecida como 

Guarajuba. Esta árvore, com troncos largos na base e mais finos na parte superior, 

foi considerada extinta no ano de 1998 pela União Internacional para Conservação 

da Natureza (IUCN), autoridade mundial em lista de espécies em extinção, devido 

seu uso excessivo para a construção de embarcações e na fabricação de móveis. 

No entanto, a boa notícia é que ela foi redescoberta no Parque Estadual Serra da 

Tiririca (Jornal O EXTRA, 2016). Também, nesta mesma Unidade de Conservação, 

um estudo realizado por De Barros (2008), identificou algumas espécies da flora que 

já eram consideradas extintas, dentre elas pode-se destacar um tipo de orquídea 

com nome científico de Laelia lobata.  

Por outro lado, no Morro da Viração, que está dentro da área que compõe a 

Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), foi encontrada neste mesmo estudo 

de De Barros (2008), a árvore de nome científico Caesalpinia echinata, conhecida 

como pau-brasil, planta que dá nome a República Federativa do Brasil. Isso revela a 

importância desses espaços protegidos também para a recuperação de espécies da 

flora que estão ou que estavam em risco de extinção. 

Para que essas unidades de conservação alcancem efetividade e sucesso na 

realização dos seus objetivos iniciais pré-estabelecidos, é necessário que haja 
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comprometimento na aplicação dos instrumentos de gestão estabelecidos pela Lei 

9.985/2000 que determina que todas unidades de conservação devem dispor de 

plano de manejo e de conselho gestor. O plano de manejo é um documento onde se 

estabelece estratégias, diretrizes, define ações, prioridades e recursos necessários 

para que a UC possa atingir os objetivos para os quais ela foi criada. Cada UC tem 

cinco anos para desenvolver e implementar o seu plano de manejo, a partir da data 

de criação. O conselho gestor, por sua vez, tem por função acompanhar, opinar e 

orientar sobre todas as ações de gestão da UC. Ele será comandado pelo chefe da 

UC e será integrado por integrantes de órgãos públicos e da sociedade civil (INEA, 

2014). 

 

Tabela 7: Gestão das UCs de Niterói 

UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

PLANO DE 

MANEJO 
CONSELHO GESTOR 

PARNIT NÃO SIM 

SIMAPA NÃO SIM 

APA Água Escondida NÃO SIM 

APA Morro do Gragoatá NÃO SIM 

APA Morro do morcego, 

Fortaleza de Santa Cruz e 

dos Fortes do Pico e do 

Rio 

SIM SIM 

APA das Lagunas e 

Florestas 
NÃO  

NÃO 

Parque Estadual Serra da 

Tiririca 
SIM SIM 

Reserva Extrativista 

Marinha de Itaipu 
NÃO SIM 

Fonte: Santos (2014) 

 

A tabela 7 apresenta um indicativo de como tem sido a gestão das unidades 

de conservação localizadas no município de Niterói. Nela é possível observar que as 

áreas protegidas geridas pela prefeitura carecem, na sua grande maioria, de plano 

de manejo. Isso pode ser visto, pois a administração pública municipal não se 

encarregou de gerir, ao longo de anos, as unidades de conservação municipais 
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zelando por cumprir com suas responsabilidades assumidas no ato da criação, 

transformando as áreas protegidas municipais em áreas virtualmente protegidas, o 

que na realidade não permite alcançar os objetivos de preservação e conservação. 

O jornal O Globo (2012) relatou a situação das unidades de conservação municipais, 

onde há um grande prejuízo com o que poderia ser arrecadado via ICMS-Ecológico, 

uma vez que a administração pública municipal não implementou as unidades de 

conservação, e nem dedicou os cuidados necessários com a efetiva proteção 

dessas áreas verdes, o que levou, segundo a reportagem, a chamar essas áreas 

protegidas de “parques de papel”. Segundo Brito (2000) e Dourojeanni (2002) esses 

parques de papel são àqueles onde a administração pública deixa de cumprir com 

suas responsabilidades política, legal e financeira na conservação e manejo 

assumidos no ato de criação dessas áreas. Esta situação encontrada em Niterói não 

difere muito do que foi relatado por Medeiros e Pereira (2011) em que se estudou os 

planos de manejo dos Parques Nacionais no Rio de Janeiro, onde a maior parte não 

o tinha ou, quando apresentavam, estavam defasados. 

A administração municipal de Niterói, sob gestão do prefeito Rodrigo Neves, 

criou o Programa Niterói Mais Verde, por meio do Decreto nº 11744/2014, que tem 

por objetivo maior efetivar a proteção ao meio ambiente de Niterói, visto que a 

cidade dispõe de um grande patrimônio natural que proporciona elevado ganho em 

qualidade de vida para toda a população. O Programa Niterói Mais Verde, em 

termos de criação de unidades de conservação, é constituído pelo Parque Natural 

Municipal de Niterói (PARNIT) e o Sistema Municipal de Áreas de Proteção 

Ambiental (SIMAPA). Estas unidades de conservação fornecem proteção legal a 

aproximadamente 1.600 hectares do território municipal. Esse projeto está dividido 

em dois grandes mosaicos de áreas protegidas: o mosaico sul, que está 

representado pelo PARNIT, onde as áreas protegidas estão enquadradas na 

categoria de unidade de conservação de proteção integral e o mosaico norte, que 

são unidades de conservação da categoria de uso sustentável, que está 

representada pelo SIMAPA, unidade de conservação representada na figura 8. 

Outro ponto a destacar a partir deste período é que as unidades de 

conservação administradas pela prefeitura que não possuíam plano de manejo e 

conselho gestor, passaram a possuir pelo menos conselho gestor, uma vez que o 

Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM), criado no ano de 2008, passou a 

desenvolver atividades relacionadas às ações de gestão das unidades de 
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conservação  municipais. Por outro lado, o plano de manejo do PARNIT e do 

SIMAPA está em fase final de elaboração, segundo dados fornecidos pela 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Niterói.
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Figura 9: Mapa com a localização do SIMAPA 

 

                                                                                                         Fonte: GRAEL, 2015 
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O lado do mosaico sul está dividido em três setores, protegendo de forma 

integral suas áreas, são eles: PARNIT-Setor Montanha da Viração, PARNIT- Setor 

Costeiro/Lagunar e PARNIT- Setor Guanabara. Já o mosaico Norte, SIMAPA, é a 

parte destinada a conservação de áreas verdes por meio da categoria de uso 

sustentável, localizadas na região norte do município.  

Outro ponto a destacar é que em algumas UCs do município de há uma 

tentativa de se implementar uma estrutura para que estas áreas protegidas não 

fiquem com sua existência atrelada apenas ao documento legal que as criou e ao 

ato de criação, o que demonstra maior cuidado com o meu ambiente. Isso pode ser 

notado, por exemplo, com a criação do plano de manejo (em fase de 

desenvolvimento) do PARNIT, a transformação do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente (COMAM) em conselho gestor das unidades de conservação e na 

implementação de algumas estruturas, como pode ser visto nas imagens 

apresentadas na figura 10.  

 Figura 10: Estruturas Implementadas nas UCs 

 

 

 

 

Fonte: PMN, 2017 

Sinalização Mesa para Piquenique 

Bicicletário 
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Uma outra unidade de conservação, só que gerida pelo Estado, é a Reserva 

Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX de Itaipu), ilustrada na figura 11. O bairro de 

Itaipu está localizado na região oceânica do município de Niterói, com 

aproximadamente 50 mil habitantes (IBGE, 2015). Com a vegetação composta pelo 

bioma mata atlântica e praia de muita beleza, o bairro recebe muitos visitantes em 

dias quentes, isso, até mesmo, pela presença das praias de Itacoatiara, Camboinhas 

e Piratininga, sofrendo aumento significativo na quantidade de pessoas presentes 

nesta região. 

 

Figura 11: RESEX Itaipu 

 

                                                                                  Fonte: GRAEL, 2015 

 

A praia de Itaipu é classificada como um ecossistema de praia arenosa, onde 

há grande dinamismo e com grande biodiversidade. É considerado um ambiente 
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importante para retenção de matéria orgânica e poluente, sendo uma área que serve 

de berçário e desova de algumas espécies, tais como: crustáceos, peixes e 

tartarugas (VELOSO e NEVES, 2009). Esta praia concentra uma comunidade de 

pescadores artesanais tradicionais que fazem da pesca uma atividade de 

reprodução cultural e social, além de prover todo o sustento da família. Isso foi 

reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial da cidade de Niterói, por meio da 

LEI nº 2.874/2011, sancionada pela Prefeitura Municipal de Niterói em dezembro de 

2011. Contudo esta comunidade se vê altamente ameaçada pela expansão urbana e 

imobiliária da região, acrescida da pesca industrial degradadora e da poluição das 

águas marinhas o que levou a cobrar mobilização, por parte dos governantes, em 

prol de evitar a extinção de toda essa comunidade, assim como proteger essa parte 

de Niterói tão rica em biodiversidade (COUTINHO at al, 2015). 

Diante dessa demanda, o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) do Rio de 

Janeiro, atendendo reivindicação dos pescadores artesanais tradicionais e também 

com o objetivo de proteger toda a riqueza da biodiversidade marinha da região 

oceânica de Itaipu, caracterizada por lagunas, ilhas, costões rochosos e o próprio 

mar, criou o Decreto nº 44.417, de setembro de 2013, onde transformou esta área 

da região oceânica de Niterói, RJ, em unidade de conservação, seguindo critérios 

estabelecidos pela Lei 9.985 do ano 2000, que dá origem ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza.  

A Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX Itaipu) tem como área a 

parte marinha adjacente às praias de Itacoatiara, Itaipu, Camboinhas e Piratininga, e 

a Lagoa de Itaipu, somando, aproximadamente, 3.943,28 hectares de área protegida, 

ficando a sua administração a cargo do Instituto Estadual do Ambiente (INEA), 

(BRASIL, 2013). Esta unidade de conservação garante o direito a pesca amadora e 

a artesanal praticada não só para pescadores locais, mas também de pescadores de 

outras localidades, que pesquem de forma tradicional, sendo, no entanto, proibida a 

pesca industrial e predatória e o descarte de água de lastro ou óleo nos limites da 

RESEX de Itaipu. 

É importante destacar assim como a criação, a implementação das unidades 

de conservação apresentam uma série de desafios, dentre eles podem ser citados: a 

falta de verbas, a troca de gestores, a não regularização fundiária, entre outros. 

Dentre os vários aspectos positivos que se pode obter com a recuperação de uma 

área florestal, podem ser ressaltados a contenção de encostas, a prevenção de 



61 

enchentes, a redução do assoreamento dos rios, a purificação do ar, o fornecimento 

de água, a recuperação da biodiversidade, além de melhorar a paisagem, garantir o 

lazer e incrementar o turismo (GRAEL, 2016). 

O protocolo de Quioto traz o conceito de reflorestamento como sendo a 

conversão induzida diretamente pelo homem, onde uma área não coberta por 

floresta passa a ser florestada através do plantio, semeadura ou promoção de fontes 

naturais de sementes induzidas pelo homem, trazendo de volta a mata (floresta), 

para uma área convertida em local atingido pelo desmatamento. 

A Prefeitura Municipal de Niterói, por meio do programa Niterói Mais Verde, 

tem agido no sentido de reflorestar as partes desmatadas da cidade, no sentido de 

recuperar as áreas verdes, e consequentemente, todos os serviços ambientais 

prestados por elas, e, também, garantir segurança para a população que vive 

próximo a locais de encostas. A realização deste trabalho de reflorestamento ocorre 

com a utilização das mudas de plantas nativas cultivadas, principalmente, pelo Horto 

de Itaipu e pelo Horto da CLIN (Companhia de Limpeza Urbana de Niterói). Estas 

mudas são oriundas do mecanismo de compensação ambiental. 

A implementação das Unidades de conservação, apesar dos desafios que 

enfrenta, apresenta-se como um meio gerador de oportunidades tanto para os 

administradores, quanto para a população local, onde ela está inserida. O aumento 

da arrecadação, com o ICMS Ecológico, o incentivo e desenvolvimento do turismo, a 

melhoria da imagem de uma cidade, entre outros, são vantagens obtidas com o 

investimento em espaços protegidos. 

 

5.1.4 Os Principais Desafios Ambientais 

 

Nota-se claramente a presença de uma série de problemas ambientais no 

mundo em decorrência de ações antrópicas, entre eles podemos destacar: as 

mudanças climáticas, degradação do solo, extinção de espécies, superpopulação, 

entre outros. No Brasil, a perda de espaços florestais é um dos maiores entraves 

para a conservação de um meio ambiente saudável e equilibrado. Segundo Soares 

et al (2010) o problema do desmatamento brasileiro tem como causas principais a 

necessidade de terras para fins agropecuários, extração de madeira, fabricação de 

papel, madeira para combustível, pressão populacional humana, entre outros. A 

causa do desmatamento está associada, muitas vezes, a região do país, por 
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exemplo, norte e centro-oeste muito ligado a expansão da fronteira agrícola e 

pecuária.  Algumas das principais consequências desse desflorestamento, dentre 

elas estão: redução da biodiversidade, descontrole do clima, infertilidade do solo, 

desaparecimento de cultura.  

O desmatamento no Estado do Rio de Janeiro tem como uma das causas 

principais a pressão humana, onde muito de sua vegetação nativa, representada 

pelo bioma Mata Atlântica foi devastada. De acordo com dados da SOS Mata 

Atlântica (2015), restam apenas cerca de 30% do bioma que existia originalmente. 

Esse valor poderia ser muito inferior, caso não existissem espaços protegidos 

legalmente por meio de unidades de conservação, sejam elas administradas pelo 

governo federal, estadual ou municipal.  

Essa proteção legal enfrenta uma série de desafios comuns a quase todas 

UCs, porém existem aqueles que são particularizados, como é caso das UCs de 

Niterói, mais notadamente o Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) e o 

Sistema Municipal de Áreas de Proteção Ambiental (SIMAPA). Essas localizam-se 

em locais de divisa de municípios, necessitando de uma ação conjunta, tanto das 

prefeituras de Niterói, São Gonçalo e Maricá, como um bom entendimento destas 

com o INEA, visando uma melhor maneira de proteção desses espaços.  

Niterói possui um mosaico de UC, protegendo grande parte de seu território. 

Essa proteção vai além da demarcação do espaço a ser protegido, com a 

implementação de instrumentos para evitar a supressão de espaços florestados, 

com a utilização de guardas florestais e a recuperação de áreas que, de alguma 

forma, sofreram devastação. Neste caso ocorre a recuperação de espaços, por meio 

do reflorestamento de áreas, com a utilização de mudas de espécies de mata 

atlântica oriundas de dois hortos florestais: o Horto da Companhia de Limpeza 

Urbana de Niterói (CLIN) e o Horto de Itaipu. Segundo dados da Prefeitura de Niterói 

(2017) no ano de 2016 foram utilizadas 6.000 mudas de plantas, principalmente para 

evitar desmoronamento de encostas. Esse trabalho foi desenvolvido principalmente 

na área do SIMAPA, unidade de conservação ao norte do município, visto que é a 

parte mais degradada ambientalmente de Niterói, pois sofre com a ocupação 

desordenada, queimadas e desmatamento. A secretaria de Meio Ambiente informou 

que desde o inicio da atual gestão, no ano de 2014, já foram utilizadas 32.296 

mudas para reflorestamento e 324 árvores foram recuperadas, esse trabalho sendo 

originado a partir de medidas compensatórias (NITERÓI, 2017). Já o PESET, 
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segundo dados obtidos também em 2017, recuperou cerca de 100 hectares em 5 

anos e encontra-se com dois projetos de recuperação florestal em ação, no Morro 

das Andorinhas e uma área em Várzea das Moças, locais prejudicados, 

respectivamente, por queimada em decorrência de balões e uma antiga extração 

mineral.     

 

 

 

5.2 A Contribuição Econômica do Uso Público das Unidades de Conservação 

em Niterói 

 

5.2.1 As Unidades de Conservação de Proteção Integral 

 

O Município de Niterói, embora esteja localizado num contexto de região 

metropolitana, com uma população elevada e sujeito a sofrer uma maior pressão do 

setor imobiliário, caracteriza-se por apresentar espaços protegidos mais restritivos, 

representados pelas unidades de conservação de proteção integral, superiores 

àqueles mais permissivos quanto ao uso e ocupação, como é o caso das unidades 

de uso sustentável. Isso pode ser visto analisando o estudo de Santos (2014), onde 

foi mostrado que a proteção legal das áreas verdes do município apresenta 81,6% 

enquadrada no grupo de proteção integral, 14,7% conservado no grupo de uso 

sustentável e 3,7% das áreas protegidas estão sob guarda de uma categoria que 

não está prevista no estabelecido pelo Sistema de Unidades de Conservação da 

Natureza, Lei nº 9.985 de 2000, no caso representado pela Reserva Ecológica Darcy 

Ribeiro. Somente o Parque Estadual da Serra da Tiririca, com uma área de 

aproximadamente 3.500 hectares, sendo que cerca de 2.440 hectares estão 

inseridos no município, e o Parque Natural Municipal de Niterói, com cerca de 950 

hectares, ressaltando que ambos pertencem ao grupo de proteção integral, 

respondem por quase 3.400 hectares, do total de áreas protegidas de Niterói, que é 

estimado em pouco mais de 5 mil hectares no total. É importante lembrar que o 

estudo de Santos (2014) desconsidera a APA Lagunas e Florestas, pois a sua maior 

parte encontra-se sobreposta à área do PESET, portanto não há uma demarcação 

precisa da sua dimensão, que somaria sozinha mais de 8.000 hectares à área das 
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UCs, o que levaria o município a possuir mais espaços protegidos no grupo de uso 

sustentável do que no grupo de proteção integral.  

Nesse grupo de proteção integral o PESET e o PARNIT se destacam na 

prestação de vários serviços ambientais e maior facilidade de acesso aos dados por 

serem mais estruturadas e por apresentarem, na literatura, alguns estudos, o que 

facilita na identificação desses serviços ecossistêmicos. 

Tanto o Parque Estadual da Serra da Tiririca, quanto o PARNIT, 

caracterizam-se pela predominância de um tipo de vegetação, conhecida como 

Floresta Ombrófila Densa, uma das vegetações próprias do bioma Mata Atlântica. 

Essas unidades de conservação apresentam, associados a sua composição de 

fauna e flora, alguns serviços ambientais extremamente importantes para a cidade 

de Niterói, são eles: o controle de erosão das encostas, a prevenção contra 

assoreamento de cursos d´agua, a regulação do equilíbrio hídrico, a amenização de 

enchentes, a regulação climática local, a redução da poluição atmosférica e sonora, 

entre outros (COELHO, 2016). 

Além desses citados, o ecoturismo, assim como a utilização de espaços 

protegidos como fonte de pesquisa, visitação com fins religiosos, prática esportiva, 

dentre outros, são formas de aproveitamento das unidades de conservação que 

estão inclusas no chamado serviço ambiental uso público que, além de diversificar 

os ganhos com lazer para a sociedade, possibilitam aos governantes e economia 

local elevarem suas fontes de receita. Esta influência ou impacto econômico gerado 

a partir da utilização dos espaços protegidos pode ser calculado através da 

valoração do serviço ambiental uso público o que pode se constituir em uma forma 

de atração para as autoridades públicas e, com isso, gerar maior adesão para a 

causa de proteção legal de espaços. 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca apresenta, segundo seu plano de 

manejo, finalizado no ano 2015, cerca de 80% dos seus 3.493 hectares compostos 

por floresta ombrófila densa, sendo que aproximadamente 71% dessa vegetação 

encontram-se em estágio médio de regeneração. Toda essa cobertura florestal, em 

conjunto com diversos tipos de classes, tais como: vegetação pioneira, restinga, 

manguezal, afloramento rochoso, mar, entre outras, conferem a esta unidade de 

conservação uma série de belezas cênicas que se constituem em um grande polo de 

atração para visitantes. 
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O PESET, por apresentar esse grande destaque na paisagem e possibilitar 

contato direto com a natureza, atrai uma quantidade significativa de frequentadores, 

o que leva os gestores do parque a se preocuparem com o controle de acesso em 

alguns pontos mais procurados, como é o caso do Morro do Tucum (Costão) e 

Enseada do Bananal, onde alguns funcionários fazem o controle de acesso e 

realizam pesquisas para obter informações sobre o perfil dos visitantes. Por outro 

lado, o Morro das Andorinhas e o Monte das Orações, o número de frequentadores 

é registrado por meio de um equipamento chamado eco-contadores. Esse controle é 

feito tendo como um dos objetivos a mitigação de impactos gerados que ocorre 

quando há excesso de visitantes, dentre os impactos principais estão o aumento de 

processos erosivos e abertura de novas trilhas. Somente no dia 07 de setembro de 

2016, feriado da Independência do Brasil, o Costão de Itacoatiara registrou a 

presença de 2.241 visitantes, o que levou os gestores do PESET a pensarem na 

implementação de um controle de visitantes neste ponto do parque (O Globo, 2016).   

Esta unidade de conservação ocupa o terceiro lugar em número de visitantes, 

quando comparada a unidades de conservação geridas pelo Estado do Rio de 

Janeiro, ficando atrás do Parque Estadual Costa do Sol, localizado na região dos 

lagos fluminense, e do Parque Estadual da Ilha Grande, inserido no município de 

Angra dos Reis (QUEIROZ, 2017). Esses frequentadores são de diferentes lugares, 

com isso, os benefícios trazidos pelo parque alcançam moradores de Niterói, 

municípios vizinhos, turistas de outros estados e, até mesmo, turistas de outros 

países, como pode ser visto no gráfico 1, onde registra o percentual de visitantes 

estrangeiros somente no mês de janeiro de 2017 e a tabela 8, onde se observa a 

quantidade de turistas dividido por país de origem. 
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Gráfico 1: Percentual de estrangeiros em janeiro de 2017 

 

          Fonte: Queiroz (2017) 

Tabela 8: Número de visitantes estrangeiros Janeiro 2017 

PAISES TOTAL PORCENTAGEM 

SUÍÇA 4 4% 

CHILE 6 5% 

HOLANDA 4 4% 

ARGENTINA 4 4% 

ESTADOS UNIDOS 20 18% 

MÉXICO 2 2% 

ESPANHA 7 6% 

BÉLGICA 2 2% 

ITÁLIA 3 3% 

FRANÇA 5 4% 

PORTUGAL 17 15% 

URUGUAI 5 4% 

FINLÂNDIA 2 2% 

AUSTRÁLIA 2 2% 

INGLATERRA 7 6% 

NORUEGA 5 4% 

COLÔMBIA 4 4% 

JAPÃO 9 8% 

PERU 2 2% 

ALEMANHA 2 2% 

TOTAL DO MÊS 112 100% 
          Fonte: Queiroz (2017) 
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Essa visitação tem evoluído ao longo do tempo, muito em função do acesso a 

informação e divulgação cada vez maior, em especial as mídias sociais. Isso leva a 

difusão de belas paisagens e atrativos existentes nesta unidade de conservação que 

fazem despertar nas pessoas o interesse por este local. De acordo com Queiroz 

(2017) essa evolução tem sido observada constantemente no decorrer dos anos, por 

exemplo, entre 2013 e 2015, houve um avanço de mais de 50 mil visitantes, 

passando de 107.686 para 158.119. Isso levando em conta apenas quatro atrativos 

do Parque: Mirante, Laguna, Alto Mourão e Costão. Com isso, acredita-se que estes 

valores estejam subestimados e esse número muito superior a essa quantidade.  

Por outro lado, especificamente para o município de Niterói, essa visitação ao 

PESET, proporcionou um incremento para a economia que está representada 

conforme cálculos descritos abaixo, onde se tomou por base a quantidade de 

visitantes registrada apenas em quatro dos diversos atrativos do Parque: Costão e 

Bananal, Laguna, Mirante e Mourão, no ano de 2015. Este levantamento revelou 

que somente nestes quatro pontos o PESET recebeu um total de 158.119 visitantes. 

Sendo portanto, a última estimativa realizada. Ao utilizar a fórmula do MGM, com 

número de visitantes (158.119) x média de gastos por visitante (R$70,17) x 

multiplicador (1,4), podemos estimar o impacto econômico de R$15.533.294,32. 

Além do PESET, o município de Niterói conta, em seu território, com outra 

unidade de conservação que tem destaque no recebimento de vários 

frequentadores, é o Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), tendo mais 

relevância no uso público o setor Montanha da Viração. 

O Programa Niterói Mais Verde estabeleceu a divisão do município em dois 

mosaicos de áreas protegidas: região norte protegido por uma unidade de 

conservação de uso sustentável, o SIMAPA e a região sul sendo coberta pelo 

PARNIT. Este último é uma unidade de proteção integral que está dividida em três 

setores: Costeiro Lagunar, Praias da Baia e setor Montanha da Viração. O setor 

Montanha da Viração, onde se encontra o Parque da Cidade, possui uma área de 

aproximadamente 833,63 hectares e tem seu ponto mais elevado a 270 metros 

acima do nível do mar. Nessa parte mais alta é possível desfrutar de um mirante 

com vista panorâmica das praias da região oceânica de Niterói, Baia de Guanabara 

e dos cartões postais do município do Rio de Janeiro, tais como: Pão de Açúcar, 

Cristo Redentor e Pedra da Gávea.  
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Além de servir como ponto de contemplação de paisagens mundialmente 

conhecidas, esta parte de Niterói é usada para prática de várias modalidades de 

exercícios físicos e atividades esportivas, como voo livre, caminhada, escalada, 

entre outros. Essa grande quantidade de atração neste setor do PARNIT, permite 

que ele, sozinho, seja um grande polo de atração de visitantes, assim como é o 

PESET. Essa visitação não se restringe aos moradores do município, mas alcança 

turistas de outros municípios, estados e, até mesmo, turistas estrangeiros. Essa 

grande procura por esta unidade de conservação, por sua vez, vem a causar um 

impacto na economia local, o que pode ser importante para despertar nas 

autoridades o interesse por cuidar de espaços protegidos com maior seriedade. O 

ano de 2015 registrou a presença de aproximadamente 240 mil pessoas no Parque 

da Cidade, segundo dados da Prefeitura de Niterói (2017). Ao utilizar a fórmula do 

MGM, com número de visitantes (240.000) x média de gastos por visitante (R$70,17) 

x multiplicador (1,4), podemos estimar o impacto econômico de R$23.577.120,00. 

Ao avaliar apenas duas unidades de conservação existentes em Niterói do 

grupo de proteção integral, no ano de 2015, o PESET e o PARNIT, pode-se destacar 

que houve uma contribuição de mais de R$ 39 milhões, conforme destacado da 

tabela 9.  Este valor é bem superior ao orçamento destinado a Secretaria de Meio 

Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (SMARHS) para o ano de 

2015 que correspondeu ao valor total de R$2.612.000 (NITERÓI, 2015). 

 

Tabela 9: Contribuição econômica do PESET e do PARNIT via uso público 

UC VISITANTES R$ 

PESET 158.119 15.533.294,32 

PARNIT 240.000 23.577.120,00 

TOTAL 398.119 39.110.414,32 

 

Apesar desse valor encontrado, os resultados acima carecem de uma 

observação mais cautelosa, visto que dados importantes que preencheram a fórmula 

MGM do estudo em questão, mais especificamente o número de visitantes e a média 

de gastos, foram utilizados de maneira que existe a possibilidade de os resultados 

estarem superestimados. Por exemplo, segundo Young (2015), o número de 

visitantes a ser utilizado na fórmula MGM, e que realmente gerará impacto na 

economia de uma localidade com UC, deve ser representado por pessoas que não 
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residem do município onde se localiza a unidade de conservação, ou seja, turistas, 

pois é esse visitante que traz dinheiro novo para a economia local. Essa distinção 

entre visitantes locais e não locais não foi possível de ser realizada para este 

trabalho, em função da ausência de dados com esse nível de detalhes. 

Já a média de gastos também pode ter levado a superestimação dos 

resultados alcançados, já que foi adotado um padrão genérico fornecido pelo estudo 

de Medeiros e Young (2011), baseado apenas no quesito número de moradores da 

região onde se localiza as unidades de conservação em questão. Por exemplo, no 

cálculo usado no estudo de referência, para o levantamento da média de gastos dos 

visitantes, conforme tabela 4 deste estudo, foi feita a segmentação dos visitantes em 

visitantes de per noite, Visitantes de um dia e campistas. A partir daí, quando se 

observa os gastos desses visitantes, é possível concluir que os segmentados como 

visitantes de per noite realizam gastos maiores que os visitantes das outras 

segmentações. Porém, o que se observa com relação ao tipo de visitantes das UCs 

de Niterói, é que eles estão enquadrados, na sua maioria, no segmento de visitantes 

de um dia e, em menor número, no segmento campista. Ou seja, visitantes que 

deixam menos dinheiro no local onde se encontram as unidades de conservação. 

A partir dos argumentos acima, considerando um valor arbitrário e 

conservador de 10% do valor total encontrado pelos cálculos, que foi mais de R$39 

milhões de impacto econômico no município de Niterói, é possível estimar, 

conservadoramente, que o impacto na economia local apenas no ano de 2015 

resultante da valoração econômica do serviço ambiental uso público, gira em torno 

de R$3,9 milhões. O que, ainda assim, supera o valor destinado a Secretaria de 

Meio Ambiente do município de Niterói, no ano de 2015, e que foi relatado neste 

estudo, com um montante aproximado de apenas R$2,6 milhões. 

  

 

5.2.2  As Unidades de Conservação de Uso Sustentável 

 

No conjunto de unidades de conservação de uso sustentável de Niterói, 

ganham destaque a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (RESEX de Itaipu), com 

3.943 hectares, gerida pelo governo estadual e o Sistema Municipal de Áreas de 

Proteção Ambiental (SIMAPA), com 598 hectares, sob gestão municipal. A RESEX 

de Itaipu apresenta alta relevância no fornecimento de serviços ambientais, 
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conservação da biodiversidade da laguna de Itaipu e da área marinha adjacente às 

praias de Itaipu, Piratininga, Itacoatiara e Camboinhas. Por outro lado, o SIMAPA, 

contribui, de forma decisiva, no fornecimento de conservação de áreas de florestas 

com elevado risco de sofrer deslizamentos, realizando, assim, entre outros, o serviço 

de contenção de encostas. Isso só exemplificando o fornecimento de alguns serviços 

ecossistêmicos prestados por estas UCs. 

Outro serviço ambiental que é desenvolvido, porém não muito percebido tanto 

pela população quanto pelas autoridades é o uso público realizado nestes locais. 

Embora não seja estimado, esta visitação produz consequências econômicas 

positivas para o município, em decorrência dos gastos realizados no entorno destas 

unidades de conservação que, na maioria das vezes, não são percebidos pelos 

gestores municipais e, por isso, não procuram fomentar a prática desse serviço 

ecossistêmico nestas regiões.  

A ausência de dados primordiais, como por exemplo o número de visitantes, é 

uma questão limitante na confecção do cálculo do impacto econômico gerado pelas 

unidades de conservação uso sustentável, localizadas no município de Niterói. 

Porém, sabe-se que algumas UCs deste grupo recebem uma quantidade de 

frequentadores que, possivelmente, também causam um incremento na economia 

do município, contudo não é possível estimar o valor deste impacto. 

 A APA Morro do Morcego, o SIMAPA e a RESEX de Itaipu, todas de uso 

sustentável, constituem-se em exemplares de UCs que atraem muitos turistas. No 

entanto, seria temerário lançar qualquer tipo de cálculo neste estudo, uma vez que 

não está disponibilizado o número de pessoas que usufruem destes locais. 
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5.3 O Potencial da Contribuição Econômica do Uso Público das Unidades de 

Conservação em Niterói 

 

5.3.1 O Fortalecimento da Gestão Ambiental das UCs e o Uso Público 

 

As Unidades de Conservação com espaços dedicados e ordenados ao uso 

público podem proporcionar aos frequentadores contato direto com a natureza, 

prática de esportes ao ar livre, conforto espiritual, ar puro, entre outros. Para os 

gestores, a visitação pode se apresentar como mais um meio de fiscalização indireta 

da unidade, uma vez que os visitantes denunciam qualquer alteração encontrada no 

espaço. Por outro lado, a cidade que está localizada a UC pode ganhar mais uma 

fonte para incrementar sua economia. Segundo o Instituto Semeia (2014) regiões 

que possuem UCs tendem a receber um número de turista mais elevado que outras 

que não têm espaços protegidos, isso acarreta aumento de arrecadação econômica 

para o município.  

Ainda podemos destacar que a parcela de ICMS Ecológico arrecadado pelos 

municípios que possuem UCs, tende a sofrer influência muito positiva em seu saldo, 

como visto no trabalho desenvolvido por Catorza (2017), que, ao avaliar as UCs no 

município de Niterói, indicou a contribuição econômica histórica de mais de R$ 32 

milhões ao longo de 09 anos (2009 a 2017). Este ICMS Ecológico pode ser definido 

segundo Loureiro (2009) como uma maneira que possibilita os municípios 

acessarem recursos financeiros maiores a partir do ICMS (Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias e Serviços) por meio de leis criadas pelos estados, repartição esta 

que segue critérios ambientais para obtenção da quota parte que os municípios têm 

direito, baseado em princípios estabelecidos pela Constituição brasileira.  

Apesar dessas vantagens, a abertura para visitação de espaços protegidos 

precisa ser bem estruturada, contando com uma gestão onde há participação efetiva 

do poder público, auxiliando os gestores das UCs na implementação de toda uma 

infraestrutura física, com a criação de centros de recebimento dos turistas, 

construção e manutenção de vias de acesso, etc. Além disso, é necessário que se 

crie nas cidades do entorno desses espaços uma preparação para o acolhimento e 

locomoção de turistas que dependerão de lugares como hotéis, restaurantes, 

sistema de transporte, entre outros. Segundo Melo (2015) um papel importante a ser 
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desenvolvido pelo Governo para o sucesso no uso público é contribuir na criação de 

um aporte interno e externo à unidade de conservação. No entanto, segundo ele, 

nem todas a regiões possuem capacidade para obter sucesso no uso público de 

UCs, pois alguns lugares não apresentam capacidade para receber estruturas e 

oferecer serviços aos turistas. 

Ainda, com o referido autor, o uso público pode ser tema-chave para uma boa 

gestão da UC, como estratégia de proteção e fiscalização, pesquisa científica, 

educação ambiental e regularização fundiária. Para que isso ocorra, muitas vezes, 

não é necessário investimentos elevados, mas sim integração entre governantes, 

gestores e setor privado que, pode assumir atividades de aluguel de equipamentos, 

fornecimento de alimentos, ofertar serviços de guia dentro da unidade, etc. Isso 

podendo ser feito através de concessão de atividades terceirizadas.  

Um caso emblemático de sucesso de uso publico é o Parque Estadual de 

Ibitipoca (MG) onde se recebeu investimentos, por parte do Estado, em estruturas e 

serviços de apoio ao visitante que, juntamente com  o Programa de Regionalização 

do Turismo, permitiu se alcançar grandes avanços. Esses resultados positivos foram 

obtidos não só em função da região possuir destaque em belezas naturais, mas 

também pelo fato de ter havido uma aplicação de investimentos públicos de forma 

organizada, onde se preocupou em preparar a UC para a visitação e as cidades do 

entorno para o aumento do turismo (SEMEIA, 2014). Uma das consequências disso 

foi o crescimento da média de renda dos moradores das cidades vizinhas ao parque.  

O caso de Ibitipoca (MG) demonstra que o sucesso no uso público depende, 

muitas vezes, de pequenos gastos na UC e no entorno, isso sendo feito com 

simplicidade, rusticidade e baixos investimentos. No entanto, isso pode ser um ponto 

importante para a transformação de toda uma região, aumentando a renda das 

pessoas, diminuindo o número de desempregados, além de diversificar o campo de 

atuação de muitos moradores do local, com muitos ocupando cargos ligados ao 

setor do turismo. 

O potencial de aumento de uso público para UCs pode ser vislumbrado 

quando se analisa áreas protegidas com grandes belezas cênicas e paisagens 

interessantes que ainda não sofreram investimentos. O planejamento e aplicação de 

recursos nesses locais é o que vai diferenciar essas áreas de um espaço silvestre 

qualquer (MELLO, 2015).  
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Por esse lado, Niterói apresenta vários espaços protegidos com potencial de 

desenvolvimento no serviço ambiental uso público, podendo em alguns casos, tornar 

estas áreas propicias a visitação, assim como ocorre em outras unidades de 

conservação da cidade, tendo como exemplo o PESET e o PARNIT. 

O PESET e o PARNIT (setor Montanha da Viração) apresentam uma 

estrutura que possibilita meios para receber visitação, embora possam melhorar em 

setores como de restaurantes, meios de transporte, meios de hospedagens, guias e 

condutores. Possuem vias de acesso às entradas do parque calçadas, lanchonete, 

mirante e centro de recebimento de turista. Além disso, o PESET oferece, 

eventualmente, curso de capacitação para os moradores do entorno poderem 

trabalhar com uso público, utiliza monitores e guarda-parque para oferecer 

orientação aos visitantes, estabelece controle de acesso para evitar que a 

quantidade exagerada de turistas cause impacto significativo a fauna e flora do 

parque. Já o PARNIT , segundo informado pela prefeitura de Niterói (2016) tem 

aplicado recursos na instalação de mobiliário, reabertura de trilhas, instalação de 

placas de sinalização, placas informativas em trilhas, lixeiras, entre outros.  Todas 

essas práticas constituem meios de incentivo ao desenvolvimento do uso público 

nestes locais, com a possibilidade de serem consideradas umas das causas desses 

locais receberem um número elevado de visitantes. 

O uso público em unidades de conservação poderá ser incentivado, segundo 

Melo (2015), se houver estrutura e boa gestão dentro da UC, organização e 

consolidação do produto turístico na área do entorno da UC e fortalecimento da 

gestão governamental para o uso público. Isso vai se refletir numa maior oferta de 

restaurantes e meios de acomodação, formação de guias de turismo, estratégia de 

marketing para atrair mais visitantes, melhoria dos meios de transporte que dão 

acesso a unidade de conservação. Além disso, embora não pareçam muito 

importante, detalhes como sinalização de trilhas, instalação de mobiliário, 

lanchonetes, lixeiras, banheiros, entre outros, também serão aplicados para que o 

visitante tenha satisfação e conforto em visitar uma área de proteção. 

 

5.3.2 As Unidades de Conservação que ainda não têm Uso Público e o potencial de 

sua contribuição econômica 
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A expressão uso público está associada a ideia de visitação de áreas 

protegidas com diversos fins, tais como: educação ambiental, pesquisa, esportes de 

aventura, entre outros. No entanto, quando se fala em buscar o aumento do uso 

público, pensando em um aumento do retorno financeiro para ser aplicado na causa 

ambiental e revertido em melhorias para a UCs, ela ganha uma conotação mais 

voltada para a prática do turismo ecológico ou ecoturismo (MELO, 2015). Não que 

as outras formas de uso público sejam menos importantes, mas o real impacto 

econômico para uma região com UC está atrelado ao uso público oriundo do produto 

turismo.  

De acordo com o Instituto Semeia (2014) fazer turismo pode ser considerado 

como a busca por conhecer os diversos atributos naturais existentes nas diversas 

partes do mundo. Isso ganha mais força quando esses atributos estão mais 

próximos da sua forma natural. As formações e paisagens diferentes, com grande 

beleza cênica, são o que mais atraem o maior número de turista. Unidades de 

conservação tendem a ter espaços bem conservados e próximos da formação 

original, por isso, se for dado a importância e realizados os investimentos relatados 

neste estudo, o sucesso no uso público tem grande possibilidade de ocorrer. 

Algumas unidades de conservação de Niterói apresentam potencial para o 

uso público, associando o contato com a natureza a paisagens de grande beleza 

cênica. Contudo, ainda não têm essa prática disseminada, não seguindo as duas 

áreas protegidas que são referência na cidade, representadas pelo Parque Estadual 

da Serra da Tiririca e o Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT), no setor 

Montanha da Viração. Dentre as áreas que apresentam potencial aparente para 

receber visitação, podem ser citados o Sistema Municipal de Áreas de Proteção 

Ambiental (SIMAPA), a APA Morro do Morcego e os outros dois setores do PARNIT, 

Guanabara e Costeiro Lagunar. Estes são os espaços sob proteção legal que 

podem apresentar excelentes resultados de uso público, caso seja feito um 

programa voltado para estruturação e divulgação de sua beleza, visto que possuem 

atrativos turísticos encantadores. 

O SIMAPA, unidade de conservação que compõe o mosaico norte do 

Programa Niterói Mais Verde, tem um potencial para atrair visitantes para uso 

público, principalmente na parte que se encontra o Morro do Castro, no bairro do 

Barreto, pois é possível usufruir de belas paisagens, tendo como destaque a Baia de 

Guanabara ao fundo, além da beleza do relevo e a vista de boa parte dos bairros da 
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cidade. Diante dessa situação, visto a qualidade da vegetação que está preservada, 

importância ecológica e o potencial turístico, a Prefeitura de Niterói está realizando 

estudos no sentido de fazer a recategorização desse espaço, transformando-o em 

unidade de proteção integral, na categoria Parque, que é mais restritiva que uma 

APA, situação atual dessa parte que compõe o SIMAPA (JEVAUX, 2017). Além 

desta área, outras duas estão passando por estudos, com objetivo de 

recategorização, são elas: Reserva Ecológica Darcy Ribeiro e a APA Água 

Escondida, sendo que ambas se transformarão, também, em Parque Natural.  

Outra área de destaque e com potencial para o ecoturismo é o Morro do 

Morcego, localizado na zona sul de Niterói, bairro de Jurujuba. Ele está inserido na 

Área de Proteção Ambiental do Morro do Morcego, Fortaleza de Santa Cruz e dos 

Fortes, criada através do Plano Urbanístico Regional (PUR) Praias da Baía, Lei nº 

1967/2002 e regulamentada pelo Decreto nº 10.912/2011, que estabeleceu seu 

Plano de Manejo.  Além disso está inclusa na Reserva da Biosfera da Mata Atlântica 

no Rio de Janeiro. Apesar de todo este amparo legal, com essas legislações 

protetoras, o Morro do Morcego é uma área privada, com isso o acesso a suas 

trilhas está condicionado à autorização de seus proprietários. Logo, também é 

necessário todo um processo de regularização fundiária, por parte da Prefeitura e 

junto aos proprietários, para que este espaço se torne mais um local referência em 

uso público no município. 

A paisagem do Morro do Morcego é muito interessante, pois de um único 

lugar é possível avistar vários pontos turísticos da cidade do Rio de janeiro 

conhecidos mundialmente, como Pão de Açúcar, Corcovado e Pedra da Gávea, 

além da Ponte Rio-Niterói e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. Só que 

para ter acesso essa vista é preciso fazer uma caminhada de cerca de 40 minutos 

até o topo do Morro do Morcego, com, aproximadamente, 138 metros de altura (O 

fluminense, 2015). 

O conjunto de áreas protegidas de Niterói que possuem potencial importante 

para o ecoturismo e, consequentemente, de contribuição para a economia municipal, 

vale destacar os outros setores que compõem o PARNIT: setor Guanabara e setor 

Costeiro/Lagunar. O setor Guanabara, mais próximo do centro da cidade, abriga 

alguns pontos de destaque em beleza cênica, são eles: Ilha da Boa Viagem, Ilha dos 

Cardos, Pedra de Itapuca e cavernas próximas ao Museu de Arte Contemporânea 
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(MAC). Já no setor Costeiro Lagunar têm destaque a Ilha do Veado, Praia do 

Sossego e a Lagoa de Piratininga, sendo que este setor localiza-se na região 

oceânica de Niterói. 

 

 

 

5.3.3 Possibilidades de criação de Unidades de Conservação 

 

As unidades de conservação em Niterói preenchem aproximadamente 12 dos 

mais de 13 mil hectares que compõem a área deste município, isso levando em 

conta a área que serviu de base de cálculo para o pagamento de ICMS Ecológico 

pelo CEPERJ em 2017. O que faz o município apresentar mais de 90% do seu 

território coberto por unidades de conservação.  

No entanto, isso é um tema bastante controverso, pois vários trabalhos, entre 

eles Santos (2014) e, até mesmo, informações oficiais retiradas do site da Prefeitura 

de Niterói, não levam em conta a APA Lagunas e Florestas, com 8.632,36 hectares, 

Lei nº 1.157/1992, segundo Plano Diretor de Niterói, localizada na região de 

Pendotiba, na contagem como unidade de conservação de Niterói, em função desta 

área não ter sofrido uma real demarcação e implementação.  

Este fato é muito preocupante, do ponto de vista ambiental, pois esta área 

concentra grande quantidade de fragmentos de mata atlântica e, também, financeiro, 

visto que se o CEPERJ analisar pelo viés da implementação, o município terá um 

decréscimo significativo em arrecadação, via ICMS Ecológico, caso esta unidade de 

conservação não seja levada em consideração. 

Logo, esta área de Pendotiba, juntamente com região leste do município, na 

parte do bairro de Muriqui, conforme relatou Santos (2014), são prioritárias na 

implementação e criação de novas unidades de conservação. Isso levará, de fato, o 

território de Niterói a ser um município coberto por proteção legal, em mais de 90% 

do seu território, o que possibilita maior cuidado com o meio ambiente e garante a 

manutenção do recebimento dos atuais valores do ICMS Ecológico, além da 

probabilidade de aumentar esta arrecadação com a criação de uma nova UC na 

região do bairro de Muriqui. 
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6 CONCLUSÃO 

 

          A cidade de Niterói se destaca por apresentar mais de 40% do seu território 

protegido por algum tipo de unidade de conservação. Além do PESET e o PARNIT, 

citados acima, ganham relevância o Sistema Municipal de Áreas Protegidas 

(SIMAPA), a Reserva Extrativista Marinha de Itaipu, APA Água Escondida, entre 

outras. Somando a estas, tem-se APA Lagunas e Florestas, com mais de 8 mil 

hectares, o que faria o município possuir mais de 90% do território protegido. 

Contudo, este estudo não levou esta UC em consideração na análise, visto que a 

mesma carece de uma real demarcação, considerando o problema da sobreposição 

com outras UCs, além de não ter sido implementada. Aliás, a implementação das 

UCs, falta de verba, a gestão compartilhada, a recuperação de espaços degradados 

e a formação de um mosaico de áreas protegidas são os principais desafios a serem 

superados pelos gestores das unidades de conservação presentes no município de 

Niterói. 

          Essas unidades de conservação de Niterói, além do papel fundamental de 

preservação ambiental, gerando, com isso, uma série de serviços ambientais, tais 

como: amenização climática, contenção de encostas, purificação do ar, dentre 

outros, produzem retorno econômico que pode ser mensurado por meio da técnica 

de valoração ambiental. Este método se caracteriza por encontrar um valor para um 

serviço ambiental prestado.  

          O uso público (visitação) no PESET e no PARNIT (setor Montanha da Viração) 

tiveram 398.000 visitantes (usando como base no ano 2015) e ao aplicar a 

metodologia do MGM pode-se estimar apenas estas duas UC contribuíram com mais 

de R$39 milhões ao município. Valor bem superior ao recebimento do ICMS 

Ecológico e do próprio orçamento da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos 

Hídricos e Sustentabilidade de Niterói (SMARHS) do município no ano corrente. Já 

as UCs de uso sustentável, não dispõem de dados para que sejam feitos os cálculos 

de valoração do serviço ambiental citado no estudo, com isso, embora se saiba que 

estas também geram um impacto econômico para município, não é possível fornecer 

valores. 

No entanto, este valor pode estar superestimado, em função de não ter 

ocorrido a distinção entre visitantes locais e não locais e, também, o dado média e 
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gastos dos visitantes, baseado no estudo de Medeiros e Young (2011), não ter 

excluído os visitantes do segmento visitantes de per noite, que são turistas que 

ocupam hotéis e pousadas e, consequentemente, deixam maior quantia na 

localidade visitada. O que não ocorre no município de Niterói, pois a maior parte dos 

visitantes que frequentam as UCs localizadas no território são visitantes de um dia, e 

visitantes locais. Isso levou este estudo a estipular um impacto econômico para 

localidade pode ser estimado conservadoramente em R$3,9 milhões. Ainda assim, 

este valor é superior ao que foi destinado para gestão ambiental municipal no ano de 

2015, em torno de R$2,6 milhões. 

          Outro ponto a destacar neste estudo, é o potencial que existe em aumentar a 

arrecadação econômica, a partir de algumas medidas a serem tomadas para 

incentivo do uso público nestas UCs estudadas e nas outras que ainda é 

aproveitado o potencial. Parcerias entre os gestores destes locais, universidades, 

governantes, aplicação dentro e no entorno do espaço protegido e, a partir disso, 

fazer um trabalho de divulgação dos atrativos existentes, são algumas das iniciativas 

que podem contribuir significativamente para o sucesso do uso público nas UCs 

pouco aproveitadas e aumentar o retorno financeiro para a localidade. 

          Diante do exposto, é importante ressaltar que o conhecimento gerado neste 

estudo contribui para dar consistência ao argumento de que a aplicação de recursos 

em algumas estratégias de proteção do meio ambiente constitui-se em investimentos 

que trazem retornos financeiros, muitas vezes desconhecidos pelas autoridades e 

boa parte da sociedade. Além desse ganho econômico, as unidades de conservação 

são lugares que proporcionam lazer e qualidade de vida, além, é claro, das diversas 

funções ecológicas desempenhadas pelos ecossistemas preservados, que são 

essenciais para a sobrevivência do homem na terra. Portanto, implementar recursos 

financeiros em unidades de conservação podem e devem ser encarados como 

investimentos uma vez que contribuem significativamente na melhoria da qualidade 

ambiental e na economia do município. 
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ANEXOS 
 

ANEXO I 
 

TRABALHO DE CONCLUSÂO DE CURSO 
COMUNICAÇÃO  

Local: Niterói – Rio de Janeiro 
Tema: O USO PÚBLICO E A SUA CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA VIA UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ  
Autor: André Luís Rodrigues da Silva 
Perfil do Respondente: Amanda Jevaux – Subsecretária de Meio Ambiente do município de 
Niterói – RJ 
 
1. Qual é o mais recente mapa de uso e cobertura do solo da cidade? 
R: O mapa mais recente foi este feito pela Prefeitura de Niterói. Cabe salientar que já existe 
um novo mapa de uso e cobertura do solo e que o mesmo será publicado no Plano Diretor 
Municipal que está em discussão na Câmara.   

 
 
2. Qual a localização, extensão e integridade da cobertura florestal em Niterói? 
R:  
 
3. Qual é o número, categorias e extensão das áreas protegidas presentes no município? 
R: 
Proteção Integral:  
Parque Natural Municipal de Niterói (9,36 Km²) 
Reserva Ecológica Darcy Ribeiro (1,58 Km²) 
Parque Estadual da Serra da Tiririca (área do PESET pertencente a Niterói 25Km², no total 
apresenta 34,92 (Km²) 
 
Unidade de Uso Sustentável: 
Área de Proteção Ambiental do Morro do Gragoatá (0,0091 km²) 
Área de Proteção Ambiental da Água Escondida (0,5 km²) 
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Área de Proteção Ambiental SIMAPA (5,98 km²) 
Reserva Extrativista Marinha de Itaipu (39,43 km²) 
Área de Proteção Ambiental do Morro do Morcego, da Fortaleza de Santa Cruz e dos Fortes 
do Pico e do Rio Branco (1,4 km²) 
Área de Proteção Ambiental das Lagunas e Florestas (86 km²)  
 
Além das Ucs temos outros zoneamentos municipais protetivos chegando a um total de 
56km², ou seja, 41,67% de área protegida.    
 
4. Quais são as áreas degradadas mais significativas presentes no município? 
 
R: As áreas mais degradadas no munícipio estão localizadas na região norte, devido a 
ocupação urbana desordenada e queimadas. 
 
5. Em relação a projetos de recuperação de áreas degradadas, quais foram os 
investimentos (reflorestamento, prevenção, aporte financeiro, entre outros) realizados nos 
últimos cinco anos pela Prefeitura? 
R: 
 
6. Existe uma estimativa do número de mudas plantadas? Qual é a origem das mudas e dos 
recursos aplicados? 
R: Foram plantadas 32.296 mudas e 324 árvores recuperadas. As mudas têm origem nas 
medidas compensatórias.  
 
7. Qual é o valor (R$ por ano) disponibilizado a SMARHS pela Prefeitura nos últimos cinco 
anos? 
R: Indica-se procurar o site da fazenda. Os gastos se limitam majoritariamente ao 
pagamento de funcionários.  
 
8. Onde os recursos financeiros da SMARHS são aplicados? Projetos, planos, programas 
entre outros. 
R: Existem vários projetos em andamento.  
 
9. Quais recursos (humanos e financeiros) foram aplicados nas unidades de conservação 
nos últimos cinco anos? É possível obter dados desagregados (R$ por UC por Ano)? 
R: 
 
10. Quais são as unidades de conservação presentes na cidade que são mais visitadas? 
Existem dados sobre o número e perfil de visitantes nessas UCs? 
R: Parque Natural Municipal de Niterói (PARNIT) e o Parque Estadual Serra da Tiririca 
(PESET).   
 
11. Quais são os principais desafios para a gestão das unidades de conservação presentes 
no município? 
R: 
 
12. O Parque da Cidade, possui uma cantina/lanchonete em seu domínio que oferece 
serviço à população. Existem dados relacionados ao faturamento (R$ por mês e/ou R$ por 
ano) da cantina? 
R: No momento não possui. O processo de licitação está em andamento.  
 
13. Quais foram as principais medidas compensatórias realizadas no município nos últimos 
cinco anos? 
 
R:  
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Em Piratininga 5.176 mudas  
Em Camboinhas 10.000 mudas  
Em Vital Brasil 3.785 mudas 
Em São Lourenço 3.413 mudas  
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ANEXO II 
 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
ENTREVISTA PARA TCC 

Local: Niterói – Rio de Janeiro 
Tema: O USO PÚBLICO E A SUA CONTRIBUIÇÃO ECONÔMICA VIA UNIDADES DE 
CONSERVAÇÃO NO MUNICÍPIO DE NITERÓI-RJ  
Autor: André Luís Rodrigues da Silva 
Perfil do Respondente: Felipe S Lima Queiroz – Coordenador de Pesquisa, Monitoramento e 
Manejo de Ecossistemas do Parque Estadual da Serra da Tiririca – INEA  
 
1 - O PESET tem programa de visitação? 
R: Sim  
 
1.1 - De que forma ele atua? 
R: No PESET há utilização de monitores, guarda-parques e voluntários para trabalhar com 
essa parte de controle e acesso de visitantes aos pontos mais frequentados, esse serviço 
começou a ser implementado a partir de 2014.  
Há um controle no Costão e Bananal do perfil dos visitantes, onde registram-se dados como 
origem do turista, motivação da visita, etc. 
O PESET fez uma seleção e, posteriormente, capacitação de moradores do entorno para 
trabalhar com atividades relacionadas a uso público no parque. Após a formação passaram 
a trabalhar como condutores ambientais autônomos. 
 
2 - O uso público – visitação – é controlada? 
R: Apenas em alguns locais mais frequentados (mais estratégicos). A visitação no costão e 
bananal tem um controle mais detalhado, com portaria onde se controla o acesso e perfil do 
visitante. 
No Morro das andorinhas e Monte das orações a maior parte dos visitantes são oriundos de 
Niterói, Maricá e municípios vizinhos, esse controle é feito via ecocontadores.  
 
3 - Existe registro do número de visitantes por dia? Por semana? Por mês? Por ano? 
R: Por ano, próximo de 300 mil visitantes. 
Difusão da mídia eletrônica e facilidade de acesso são considerados fatores responsáveis 
pela evolução do número de visitantes do PESET nos últimos anos. 
O atrativo mais frequentado é o monte das orações entre 12 e 15 mil visitantes por mês, 
visitação de cunho religioso. 
 
4 - Caso não exista registro, qual é a estimativa de visitantes que o PESET recebe por mês? 
Por ano? 
 
5- Os visitantes pagam para acessar o PESET? 
R: Não 
 
6 - Quais são os principais locais de uso público – visitação – do PESET? Por qual 
município eles são acessados (Maricá ou Niterói)? 
R: Costão, Bananal, Monte das Orações, Morro das Andorinhas, Alto Morão, Córrego dos 
colibris, Caminhos de Darwin, Morro da Peça e Laguna de Itaipu são outros pontos muito 
frequentados. 
 
7 - Qual o percentual de cobertura florestal do PESET? 
R: Não foi possível responder. 
 
8 - Existe algum programa de reflorestamento em curso no PESET?  
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R: Reflorestamento do Morro das andorinhas, com o objetivo de recuperar uma área de 
queimada ocasionada por balão e Várzea das Moças, recuperar local de antiga extração 
mineral, ambas em processo de restauração. 
 
9 - Qual a extensão da área reflorestada? 
R: Foram recuperados100 hectares nos últimos 5 anos 
 
10 - Qual é a fonte dos recursos para o reflorestamento? 
R: Compensação ambiental 
Obs. O PESET é o terceiro Parque Estadual em número de visitante, ficando atrás do 
Parque Costa do Sol, região dos lagos e Parque de Ilha Grande, Angra dos Reis. No entanto, 
esses Parques, recebem muitos turistas devido principalmente a questão das praias. 
 


