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Assim como definido na apresentação presente no primeiro caderno do PCA
do Espaço Paineiras, as áreas de influência do empreendimento e a caracterização
dos meios físico, biótico e socioeconômico, são apresentadas neste segundo
caderno do PCA.

1.

ÁREAS DE INFLUÊNCIA DA OBRA DO ESPAÇO PAINEIRAS

Delimitar as áreas de influência de um empreendimento significa considerar
diferentes níveis de intensidade dos impactos em função dos meios e locais em que
eles ocorrem. Para este estudo, foram delimitadas três áreas de influência:
•
•
•

Área de Influência Indireta (AII);
Área de Influência Direta (AID);
Área Diretamente Afetada (ADA).

A definição das áreas de impacto é um processo que contou com a
execução das seguintes etapas:
1. Fase preliminar: elaboração de hipóteses das possíveis áreas de influência
com base em estudos semelhantes e informações sobre as características do
empreendimento. Tem como objetivo dar foco ao estudo, orientando os
trabalhos de campo necessários e as questões que devem ser aprofundadas.
2. Fase de análise: as hipóteses formuladas inicialmente são verificadas e
fundamentas em função dos resultados dos levantamentos e das discussões
entre a equipe multidisciplinar. Tem como objetivo ajustar a delimitação das
áreas de influência.
3. Descrição do impacto: consiste em definir, para cada impacto, qual a sua
abrangência.
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1.1.

Área de influencia indireta – AII

1.1.1. AII – Meio Físico
Para a AII do meio físico foram consideradas as duas principais bacias
hidrografias sob influência do Espaço Paineiras, a bacia do Rio Carioca e a Bacia
do Rio Cabeças, conforme apresenta a figura 1.
A construção do Espaço Paineiras causará alterações no meio físico, como
corte de terreno, remoção de rochas fragmentadas, que podem influenciar nas
condições das bacias hidrográficas.
Haverá captação de água do Rio Paineiras, afluente do Carioca, geração de
efluentes sanitários e possível carreamento de sedimentos para o leito do curso
d’água. Estes aspectos ambientais podem influenciar diretamente a qualidade dos
rios sob influencia direta das obras do Espaço Paineiras.

Figura 1 - Área de Influência Indireta
Fonte – Master Ambiental
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1.1.2. AII – Meio Socioeconômico
A Área de Influência Indireta (AII) para esse meio considera a principal
atividade econômica em que o empreendimento está contextualizado, o turismo no
Rio de Janeiro, uma vez que a visitação poderá ser prejudicada. O Monumento
Cristo Redentor é um dos principais atrativos turísticos da cidade do Rio de Janeiro.
Portanto, define-se a AII como sendo o próprio município (área de 1.200,278 km2),
caracterizando os aspectos sociais e econômicos, com destaque ao turismo (figura
2).

Figura 2: Área de Influência indireta do Meio Socioeconômico – Município do Rio de Janeiro

1.1.3. AII – Meio Biótico

Para a AII do Meio Biótico foi definido o Parna Tijuca, e todos seus setores:
Setor A – Floresta da Tijuca, Setor B – Serra da Carioca, Setor C – Pedra da Gávea
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e pedra Bonita, Setor D – Covanca Pretos Forros. A figura 3 apresenta a delimitação
da AII para o meio Biótico.

Figura 3: Imagem da AII – Parna da Tijuca.
Fonte: Plano de Manejo

1.2.

Área de influência direta – AID

1.2.1. AID – Meio Físico
A Área de Influência Direta – AID para o meio físico foi definida a partir da
localização geográfica dos possíveis impactos ambientais diretos ocasionados pela
construção e operação do Espaço Paineiras.
Foi considerada como AID as duas micro bacias onde está inserido o sítio
topográfico que abrigará o Espaço Paineiras, sendo a bacia do rio Paineiras a qual
está inserida totalmente dentro do Parna Tijuca, e somente a parcela da bacia do rio
Cabeça que se encontra dentro do Parque, conforme demonstra a figura 4.
A captação de água para utilização na obra do Espaço Paineiras de um
desses dois rios pode impactar diretamente em suas vazões. A alteração do
escoamento pluvial causada durantes as obras também podem causar alterações
significativas nos dois corpos hídricos identificados e justificam a escolha da AID.
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Figura 4 - Área de Influência Direta Meio Físico
Fonte – Master Ambiental

1.2.2. AID – Meio Socioeconômico
A AID para o meio socioeconômico é onde se manifestam efeitos diretos da
construção do Espaço Paineiras, por conter as vias de acesso à obra. A AID do
Espaço Paineiras (figura 5) considera a área de entorno ao longo das suas
principais vias de acesso. Portanto, os bairros de Cosme Velho, Santa Tereza e Alto
da Boa Vista foram analisados.
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Figura 5: Área de Influência Direta meio Socioeconômico

1.2.3. AID – Meio Biótico
Como AID foi definido o Setor Serra da Carioca, no qual está inserida a área
de intervenção (figura 6). A Avaliação Ecológica Rápida (AER) que consta do Plano
de Manejo considera a Serra da Carioca pertencente a um setor com vegetação em
estágio de sucessão secundário médio para avançado, uma cobertura mais densa e
diferenciada, destacando sua importância para estudo e avaliação neste PCA.
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Figura 6: Área de Influência Direta do meio Biótico

1.3.

ADA – Área Diretamente Afetada
Para todos os meios foi definida a mesma ADA como sendo a delimitação da

área de intervenção do empreendimento, delimitada nos projetos executivos do
Espaço Paineiras.
Para o meio físico, a área é importante, pois está previsto movimentação de
solos, cortes e aterros e modificações do relevo. Para Meio Socioeconômico são
fundamentais os grupos sociais diretamente afetados, seja por exercerem atividades
relacionadas ao turismo no Corcovado ou por serem usuários do Parna Tijuca. Para
o Meio Biótico, a ADA é relevante, pois é a área de interesse para supressão da
vegetação.
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Figura 7 - Área de Influência Direta Meio Físico
Fonte – Projeto Arquitetônico do Empreendimento, Organizado por Master Ambiental
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2.

CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL

2.1.

Meio Físico

2.1.1. Geologia e Solos
Segundo Machado e Rodrigues (1996), geologicamente, o Estado do Rio de
Janeiro é representado por rochas pré-cambrianas de embasamento cristalino. Sua
formação geológica é muito antiga e compreende dois grandes ciclos orogênicos,
um do Pré-Cambriano Médio, denominado Transamazônico (Era Proterozóica) e o
outro do Pré-Cambriano Superior a Cambriano denominado Brasiliano
(Proterozóico-Paleozóico).
Conforme é possível observar na figura 8, o município do Rio de Janeiro
possui cinco diferentes períodos geológicos, sendo: Cenozoico, Meso-Cenozoico,
Pré Cambriano (Não Agrupado), Pré Cambriano I, Pré Cambriano II e Pré
Cambriano Superior.
Especificamente o local onde se instalará o empreendimento Espaço
Paineiras está inserido em rochas do período Pré Cambriano II, segundo o Instituto
Estadual Ambiental (INEA, 2011), essas rochas são da litogia Unidades Gnaises
Facoidal.
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Figura 8 - Período Geológico do Município de Rio de Janeiro
Fonte - Instituto Estadual do Ambiente-RJ (INEA), Organizado por Master Ambiental.

Conforme o Plano de Manejo do Parna Tijuca as elevações do município do
Rio de Janeiro são representadas por um núcleo de rochas cristalinas, em geral
granito-gnáissicas e que estão recobertas por um manto de alteração ou solo
residual, segundo estudo feito por Benedicto Humberto Rodrigues e Silvia Machado,
ambos do Museu Nacional, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) para
o Instituto Terra Brasil (1996).
Segundo os autores, a coluna cronogeológica do município pode ser distinta,
de acordo com as seguintes fases: Pré-cambriano; Paleozóico (Ordoviciano-silurian);
Mesozóica (Cretáceo – Jurássico); Meso-cenozóica (Cretáceo – Terciário);
Cenozóico (Quaternário).
As rochas que compõe a região do empreendimento são granitos que
afloram em numerosos pontos, e podem ser encontrados nas Furnas da Tijuca,
Morro do Inácio Dias, Serra da Misericórdia. No Maciço da Tijuca, o granito desponta
nas partes mais elevadas, expostas à erosão com camada gnáissica pouco
espessa.
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Segundo o INEA (2011) o local do Espaço Paineiras possui uma falha
geológica de aproximadamente 3 quilometro, conforme é possível observar na figura
9.
Para avaliar os impactos da instalação do Espaço Paineiras ao solo da
região, foi realizado laudo geotécnico em dezembro de 2012, pela empresa
Damasco Penna, fornecido para a equipe do PCA pelo Consorcio PaineirasCorcovado. Este conhecimento pode auxiliar na definição de medidas que mitiguem
processos erosivos, movimentos de massa ou contaminação dos solos.

Figura 9 – Estrutura Geológica da Região do Empreendimento.
Fonte - Instituto Estadual do Ambiente – RJ (INEA), Organizado por Master Ambiental

Tanto as condições geológicas, como as climáticas, de vegetação, relevo e
tempo de atuação, são fatores que trabalham na formação do solo. No município do
Rio de Janeiro, encontram-se quatro diferentes tipos de solo, conforme é possível
visualizar na figura 10, sendo: Argissolo Amarelo; Argissolo Vermelho – Amarelo;
Espodossolo e Planossolo Háplico. A região especifica onde se instalará o Espaço
Paineiras apresenta solo Argissolo Vermelho Amarelo.
Segundo definição dada pela Embrapa (1997), os Argissolos compreendem
solos constituídos por material mineral, que têm como características diferenciais a
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presença de horizonte B, textura de argila de atividade baixa, ou alta conjugada com
saturação por bases baixa ou caráter alítico. O horizonte B textural (Bt) encontra-se
imediatamente abaixo de qualquer tipo de horizonte superficial, exceto o hístico, sem
apresentar, contudo, os requisitos estabelecidos para serem enquadrados nas
classes dos Luvissolos, Planossolos, Plintossolos ou Gleissolos.

Figura 10 - Solos do Munícipio do Rio de Janeiro
Fonte – Embrapa, 2010 organizado por Master Ambiental

Foram realizadas perfurações para sondagem com intuito de retirar
amostras de solo e rochas do material proveniente do local onde se instalará o
empreendimento. Simplificadamente, os materiais encontrados foram: Pedregulhos,
Silte Argiloso, Argila Siltosa, Areia Fina, Areia Media, Blocos de Rocha pouca
Alterado, Rocha Diabasio, Rocha Sã, Rocha Alterada, Rocha Alterada Gnaise.
O quadro a seguir indica a profundidade e o tipo de material encontrado nas
perfurações. No dia da perfuração, 11 de dezembro de 2012, o lençol freático ou
nível de água não foi detectado.
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Quadro 1 - Dados Geotécnicos do Local das Fundações e Contenções do Projeto
Fonte – Damasco e Penna Engenharia e Geotécnica

A falha geológica não traz complicações para a instalação do
empreendimento, de acordo com o laudo geotécnico e a identificação do solo do
local de instalação.
Contudo, considerando as perfurações e cortes de terreno previstos com
base no projeto arquitetônico construção do Espaço Paineiras, o laudo faz
considerações sobre as estacas e fundações que sustentarão as edificações e traz
orientações quanto a contenções a serem construídas para evitar interferências na
geologia local. A ausência de lençol freático na ADA e ocorrência de rochas e solos
de alta consistência na superfície levaram à opção por cravação de perfis metálicos.

2.1.2. Geomorfologia e Topografia
Neste item, são descritas a geomorfologia e topografia da ADA, além de
uma sucinta descrição da geomorfologia do estado do Rio de Janeiro.
O estudo da geomorfologia tem por objetivo compreender as formas da
crosta terrestre, como essas se formaram e os processos de origem na formação do
relevo. Para tanto são considerados fatores exógenos como chuva, vento,
temperatura e altitude, e fatores endógenos como pressão e atividades
tectogenéticas.
O estado do Rio de Janeiro possui uma ampla diversificação
geomorfológica que moldada ao longo do tempo pela interação dos aspectos
climáticos e tectônicos, que delinearam o seu atual relevo.
Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPMR), o estado do Rio de Janeiro
tem o registro de imponentes escarpamentos com desnivelamentos, por vezes
superiores a 2.000 metros de altitude, alternados por bacias sedimentares
tafrogênicas, que reflete uma forte ação tectônica na formação do relevo do estado.
O CPRM salienta que o estado do Rio de Janeiro possui duas Unidades
Morfoestruturais, sendo Cinturão Orogênico do Atlântico e Bacias Sedimentares

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

Cenozóicas. Resulta em 11 principais Unidades Morfoesculturais, sendo 6
associadas ao Cinturão Orogênico e 2 as Bacias Sedimentares.
O Cinturão Orogênico do Atlântico pode ser subdividido nas seguintes
unidades morfoesculturais: Maciços Costeiros e Interiores; Maciços Alcalinos
Intrusivos; Superfícies Aplainadas nas Baixadas Litorâneas Escarpas Serranas;
Planaltos Residuais; Depressões Interplanálticas; Depressões Interplanálticas com
Alinhamentos Serranos Escalonados.
Sobre as Unidades Geomorfológicas, o estado do Rio de Janeiro possui uma
vasta diversificação, contendo: Maciços, Depressões, Bacias, Ilhas, Planaltos,
Tabuleiros, Baixadas, Morros e Escarpas.
O município do Rio de Janeiro possui 4 principais domínios geomorfológicos
sendo: áreas úmidas, maciços costeiros, domínio de planícies fluviais e domínio
colinoso, conforme figura a seguir.

Figura 11 - Domínios Geomorfológicos do Município do Rio de Janeiro – RJ
Fonte – Serviço Geológico Brasileiro, Organizado por Master Ambiental

A região do Espaço Paineiras está inserida no Domínio Geomorfológico
conhecido por Domínio de Maciços Costeiros ou Maciço da Tijuca conforme é
possível visualizar na figura 12.
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Figura 12 - Domínios Geomorfológicos do Munícipio do Rio de Janeiro
Fonte – Serviço Geológico Brasileiro, Organizado por Master Ambiental

O Maciço da Tijuca consiste em blocos de rochas soerguidos durante o
cenozóico, paralelamente as cadeias montanhosas da Serra do Mar e da
Mantiqueira. Esses são remanescentes de uma antiga borda meridional do Gráben
da Guanabara, antes inserida no Planalto Atlântico (época do Paleoceno, período
terciário, era cenozóica), que foi intensamente intemperizada ao longo dos anos.

Figura 13 - Geomorfologia da Região do Empreendimento
Fonte – Master Ambiental 22/01/2014
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O Maciço da Tijuca é composto por uma série de serras e morros. O
empreendimento localiza-se entre os maciços do Corcovado e do Sumaré e tem
altitude de cerca de 610 metros. Conforme base cadastral da Prefeitura do Rio de
Janeiro, a topografia do local de implantação do Espaço Paineiras está situado
entre as curvas 440 a 466, possuindo uma amplitude topográfica de
aproximadamente 26 metros.

Figura 14 - Topografia da Região do Empreendimento
Fonte – Base Cadastral do Rio de Janeiro, Organizado por Master Ambiental

A cidade do Rio de Janeiro apresenta um considerável histórico de
fenômenos de movimentos de massa, onde a remoção do manto de decomposição
e dos produtos detríticos contribuem para a transformação da geomorfologia e da
paisagem. Estas alterações podem trazer riscos para o meio ambiente e para as
pessoas do entorno. A figura 115 apresenta um exemplo de escavação e
movimentação de terra significativos para a alteração da geomorfologia e paisagem,
realizados para construção do Espaço Paineiras.
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Figura 15 - Escavação para construção do Espaço Paineiras
Fonte – Master Ambiental

2.1.3. Clima e Pluviometria
A cidade do Rio de Janeiro, assim como todas situadas na faixa litorânea do
país, entre os estados do Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, apresenta clima
tropical atlântico, caracterizado por invernos secos e verões chuvosos. As
temperaturas médias oscilam entre 18ºC e 26ºC, formando amplitudes térmicas
crescentes na medida em que alcançam o sul do estado. As precipitações são
abundantes, superando 1.200mm/ano com uma maior frequência no verão.
De acordo com o sistema de Köppen, o clima da região é do tipo Aw – Clima
Tropical Chuvoso, onde as chuvas são abundantes no verão e escassas no inverno.
Nas faixas litorâneas, as circulações de brisa marítima são praticamente
perpendiculares às linhas da costa, devido à ausência de sistemas atmosféricos
perturbados, apesar da interferência dos ventos regionais de leste-nordeste,
associados ao Anticiclone Subtropical do Atlântico Sul.
Conforme é possível observar na figura 16, as temperaturas máximas no
município do Rio de Janeiro ocorrem entre os meses de novembro a março e
começam a cair lentamente a partir de março, sendo que e as mínimas ficam
registradas entre os meses de junho e julho.
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Figura 16 - Gráfico com Temperatura Mínima e Máxima do Município de Rio de Janeiro
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia

Em análise da série histórica de precipitação no município do Rio de Janeiro,
conforme apresentado na figura 17, observa-se que no período entre dezembro e
março ocorrem as maiores precipitações, com valores entre 130 e 140mm de chuva
ao mês, enquanto há baixas precipitações entre os meses de junho e julho, com
valores próximos a 40mm/mês.

Figura 17 - Gráfico Precipitação Mensal no Município de Rio de Janeiro
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia

Em análise das precipitações máximas diárias apresentadas na figura 18,
observa-se que ocorrem no mês de janeiro as maiores precipitações, com
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aproximadamente 170 mm em 24 horas. Em junho e agosto ocorrem as menores
precipitações em períodos de 24 horas, com valores próximos a 40mm.

Figura 18 - Gráfico com Precipitação Máxima em 24 horas no Município de Rio de Janeiro
Fonte – Instituto Nacional de Meteorologia

Os valores históricos de precipitação para o município de Rio de Janeiro
evidenciam que no mês de janeiro ocorrem chuvas em maior abundância, enquanto
para o mês de julho espera-se pouca chuva. Contudo, o mês de janeiro de 2014 foi
marcado por forte estiagem em todo o sul e sudeste do Brasil, apresentando valores
pluviométricos muito abaixo das médias históricas registradas para a região.
Por conta da estreita relação entre chuvas e a reposição de água para os
rios e mananciais, há necessidade de se compreender a representatividade da
vazão do Rio Paineiras. Para tanto, neste estudo, foram compilados os resultados
de precipitação da estação Santa Teresa do sistema Alerta Rio, operado pela
Prefeitura do Rio de Janeiro. Escolheu-se a estação Santa Teresa por ser a mais
próxima ao Rio Paineiras (figura 19).
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Figura 19 – Estação pluviométrica Santa Teresa
Fonte – Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro

Foram compilados dados desde 2009 a 2013 e avaliados os valores
máximos e mínimos para os meses de janeiro e junho em cada ano. Para o mês de
janeiro/2014 foram compilados os dados brutos de precipitação, ainda não
consolidados em relatório pelo sistema Alerta Rio e, portanto, sujeitos a revisão.
No quadro 02, é possível verificar todos os valores mensais de precipitação
para todos os meses desde 2009 até 2013. Também são apresentadas as
precipitações totais ao ano e as médias anuais.

Quadro 2: dados de precipitação em milímetros para a estação de monitoramento de Santa
Teresa
PRECIPITAÇÃO
ANO

MENSAL
Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

2009

206,0

101,6

83,8

149,0

61,0

55,6

2010

159,4

90,6

335,0

435,0

56,2

2011

93,4

34,8

124,0

184,6

2012

171,0

14,4

87,8

2013
Média dos
cinco anos

304,2

83,4

186,8

65,0

Jul

Ago

ANUAL

MÉDIA

370,8

1612,6

134,4

88,2

266,2

1846,6

153,9

114,0

78,4

137,8

1039,2

86,6

76,0

104,2

23,6

915,4

76,3

62,6

78,0

133,0

210,2

1493,0

124,4

82,4

122,6

103,6

201,7

1381,4

115,1

Out

Nov

Dez

112,2 36,4 129,0

193,2

114,0

48,4

116,2 41,4

58,0

152,0

115,8

30,2

37,4

36,8

52,0

72,0

91,8

115,2

37,4

11,8 110,2

210,6

73,2

149,0

37,0

133,0 18,8

168,2

182,8

94,8

57,3

87,2

29,0

Set

Fonte: Alerta Rio

O gráfico da figura 20 apresenta a precipitação para os meses de janeiro e
agosto, desde 2009 até 2013, e evidencia que o mês de janeiro foi mais chuvoso do
que o mês de agosto em todos os anos observados. Também evidencia que podem
ocorrer precipitações baixíssimas, que em 2012 atingiram somente 11,8mm.
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Pluviometria Estação Santa Teresa - Meses de
janeiro e agosto
350,0

304,2

Milimetros (mm)

300,0
250,0

206,0

200,0

171,0

159,4

Janeiro

150,0

agosto

93,4

100,0
41,4

36,4

50,0

36,8

18,8

11,8

0,0
2009

2010

2011

2012

2013

Figura 20: Pluviometria da região de Santa Teresa nos meses de janeiro e agosto nos anos de
2009 a 2013

O gráfico da figura 21 apresenta os valores máximos e mínimos de
precipitação para os anos de 2009 a 2013. Observa-se que os valores mínimos de
precipitação variam entre 11 e 48 milímetros, enquanto os valores máximos variam
entre 470 e 170 milímetros.
Importante ressaltar que no ano de 2010 as precipitações excederam em
muito o esperado, causando enchentes em todo o estado. Precipitações desta
magnitude tornam-se cada vez mais frequentes e devem ser levadas em
consideração na concepção de projetos em áreas sensíveis.
Pluviometria Estação Santa Teresa - Valores mínimos e
máximos
500,0
435,0

450,0
Milimetros (mm)

400,0

370,8

350,0

304,2

300,0
Máxima mensal

250,0
184,6

200,0

171,0

Mínima mensal

150,0
100,0
50,0

36,4

41,4

30,2

11,8

18,8

0,0
2009

2010

2011

2012

2013

Figura 21: Pluviometria mensal máxima e mínima na região de Santa Teresa nos anos de 2009
a 2013
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O quadro 03 apresenta os resultados de precipitação para o mês de janeiro
de 2014 e evidencia que esse mês foi excepcionalmente seco para a época do ano,
com valor mensal de 25,6mm, equivalente aos valores mínimos observados em
outros anos. Houve precipitação em quatro dias, sendo que somente no dia 16/01
houve precipitação significativa de 24,2mm.

Quadro 3 - Dados Pluviométricos Estação santa Tereza
Fonte: Alerta Rio, organizado por Master Ambiental

PRECIPITAÇÃO ESTAÇÃO SANTA TEREZA – MÊS DE
JANEIRO/2014
Dia
mm
02/01/14
0,2
14/01/14
0,4
16/01/14
24,2
17/01/14
0,8
TOTAL
25,6

2.1.4. Bacias Hidrográficas e Corpos Hídricos
O município do Rio de Janeiro possui quatro principais bacias hidrográficas
sendo Bacia da Baía de Guanabara, Bacia da Zona Sul, Bacia de Jacarepaguá e
Bacia de Sepetiba, conforme apresenta a figura 22.
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Figura 22 - Bacias Hidrográficas do Município do Rio de Janeiro
Fonte – Instituto Ambiental estadual do Rio de Janeiro, Organizado por Master Ambiental.

O Espaço Paineiras está localizado na Bacia da Baía de Guanabara,
representada pela cor verde. A baía se constitui num estuário com uma área total de
346 km², incluindo 59 km² de ilhas. A bacia hidrográfica tributária abrange uma área
aproximada de 4000 km², e contribui por meio de 35 rios principais com elevada
poluição por efluentes domésticos brutos ou parcialmente tratados de cerca de 10
milhões de habitantes, além de efluentes industriais de mais de 12.000 indústrias
(FEEMA, 1998, p. 10).
Dentre os 35 principais rios dessa bacia, destaca-se a Sub-Bacia do Rio
Carioca e a do Rio das Cabeças, diretamente ligadas ao empreendimento, o qual se
encontra no espigão divisor de águas dentre as sub-bacias, conforme demonstra a
figura 23.
A área de estacionamento prevista no projeto do Espaço Paineiras se
encontra na vertente do Rio Paineiras, a jusante de sua nascente. A parte já
edificada do antigo Hotel Paineiras, a qual será reformada para dar lugar ao
empreendimento Espaço Paineiras, se encontra majoritariamente na vertente do
Rio Cabeças, a montante de sua nascente.
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Figura 23 - Bacias Hidrográficas Indiretamente Afetadas
Fonte – Imagem ASTER, Organizado por Master Ambiental

A Bacia do Rio Carioca tem aproximadamente 7,5 Km² de área e nasce a
cerca de 200 metros a montante do Espaço Paineiras com o nome de Rio
Paineiras. A mudança de nome para Rio Carioca acontece no bairro do Cosme
Velho localizado na base do morro do corcovado.
O Rio Carioca possui apenas um afluente chamado Rio Cachorros e
percorre cerca de seis quilômetros até chegar a sua foz, corta os bairros de
Laranjeiras e Flamengo, antes de desaguar na Baía de Guanabara.
Segundo CEDAE (2010), o Rio Paineiras serve de manancial para cerca de
3.000 pessoas que vivem em seu entorno. A água é fornecida após processo de
tratamento simples, já que a água é de boa qualidade e requer somente prédecantação e desinfecção simples com cloro para garantir a eliminação dos
microrganismos. Este tratamento é realizado na unidade de Tratamento Paineiras, a
qual se encontra no Parna da Tijuca, sob responsabilidade da CEDAE.
Por ser localizada em uma UC, mais protegida de fontes diretas de poluição,
a qualidade da água do Rio Paineiras é boa, conforme verifica o CEDAE, com
periodicidade semestral, por meio de análises de parâmetros físico-químicos e
bacteriológicos. Contudo, esses dados não foram disponibilizados para a equipe
responsável por este estudo.
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A figura 24 apresenta o curso d’água do Rio Paineiras.

Figura 24: Leito do Rio Paineiras no ponto de captação de água para abastecimento do Espaço
Paineiras

Por ser um rio que abastece os moradores do entorno, a área de visitação
do Cristo Redentor e o Espaço Paineiras, é fundamental conhecer sua vazão e
avaliar a disponibilidade de água para verificar se supre toda a demanda necessária
para a obra sem que sua vazão seja prejudicada significativamente.
Sem dados acessíveis na literatura sobre a vazão do Rio Paineiras que
pudessem subsidiar a avaliação, a equipe deste PCA foi a campo realizar medições
de vazão, no dia 22 de janeiro de 2014.
A determinação da vazão do Rio Paineiras foi realizada por meio do Método
do Flutuador, seguindo os seguintes passos:
•

Demarcar trecho do rio que seja uniforme e o mais retilíneo possível;

•

Determinar a área da seção do trecho escolhido;

•

Determinar o comprimento do trecho;

•

Determinar o Volume de água no trecho, multiplicando a área da seção
pelo comprimento;

•

Soltar uma boia (flutuador) a montante do trecho escolhido e
determinar o tempo para que a boia chegue à jusante do trecho;

•

Cronometrar dez vezes o tempo percorrido pela boia no trecho
escolhido;
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•

Descartar os valores superior e inferior para reduzir o impacto dos
erros de medição no resultado final;

•

Determinar um valor médio do tempo percorrido no trecho avaliado;

•

Calcular a vazão usando a fórmula:
=

•

Os resultados encontrados são apresentados em três unidades de
medidas diferentes com o objetivo de facilitar a compreensão do leitor.

Com os dados de precipitação apresentados anteriormente, pode-se
considerar com segurança que o mês de janeiro de 2014 apresentou características
típicas de períodos de estiagem. A vazão do Rio Paineiras determinada neste
estudo representa assim uma situação extrema de baixa vazão encontrada em
períodos secos, como junho, julho e agosto. Espera-se que em períodos chuvosos
essa vazão aumente.
Para avaliar a evolução real da vazão do Rio Paineiras é necessário
implantar um programa ambiental específico para monitorar a vazão do rio
periodicamente, criando um banco de dados para melhor compreensão do
comportamento de sua vazão ao longo de um ano completo. Os programas
ambientais são apresentados no capítulo 09.
A vazão encontrada para o Rio Paineiras em 22 de janeiro de 2014 foi de
1043m³/dia ou 12litros/segundo, conforme apresentado no quadro 04.

Quadro 4: vazão do Rio Paineiras em 22/01/2014

Vazão Rio Paineiras
Vazão
12
43
1043

Unidade
L/segundo
m³/hora
m³/dia

em 22/01/2014

Na bacia do Rio Paineiras foi identificada a bica d’água denominada Bica da
Linha do Trem, também utilizada para o abastecimento do Espaço Paineiras e da
área de visitação do Cristo Redentor.
A vazão da Bica da Linha do Trem foi determinada por meio do Método
Volumétrico, o qual segue os seguintes passos:
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•

Usar recipiente de volume conhecido (balde de 10 a 20 litros);

•

Cronometrar dez vezes o tempo necessário para encher o recipiente;

•

Descartar os valores superior e inferior para reduzir o impacto dos
erros de medição no resultado final;

•

Determinar um valor médio para encher o recipiente com água;

•

Calcular a vazão usando a fórmula:
=

•

Os resultados encontrados são apresentados em três unidades de
medidas diferentes com o objetivo de facilitar a compreensão do leitor.

A vazão encontrada para o a Bica da Linha do Trem em 29 de janeiro de
2014 foi de 0,89m³/dia ou 0,01litros/segundo, conforme apresentado no quadro 05.
Quadro 5: Vazão da Bica da Linha do Trem em 29/01/2014

Vazão Bica da Linha do Trem
Vazão
0,01
0,04
0,89

Unidade
L/segundo
m³/hora
m³/dia

em 29/01/2014

A disponibilidade hídrica considerada neste estudo para a bacia do Rio
Paineiras é então determinada pela soma da vazão do Rio Paineiras e da Bica da
Linha do Trem, ou aproximadamente 1044m³/dia.
A outra bacia de interesse para o Espaço Paineiras é a bacia do Rio
Cabeças, a qual possui área de aproximadamente 25 Km² e comprimento de cinco
quilômetros, com sua nascente a cerca de 30 metros a jusante do Espaço
Paineiras.
Atualmente, o INEA monitora a qualidade do Rio Cabeças em quatro pontos
e disponibiliza os resultados deste monitoramento no site.
As avaliações são feitas mediante aplicação do Índice de Qualidade de Água
(IQANSF) que consolida em um único valor os resultados dos parâmetros: Oxigênio
Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), Fósforo Total (PT),
Nitrogênio Nitrato (NO3), Potencial Hidrogeniônico (pH), Turbidez (T), Sólidos
Dissolvidos Totais (RNFT), Temperatura da Água e do Ar e Coliformes
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Termotolerantes. É feita, também, análise dos parâmetros bacteriológicos, físicoquímicos e biológicos
Os resultados destas análises, uma vez traduzidos em IQA, podem indicar a
qualidade da água em uma escala qualitativa amplamente utilizada para comunicar
à população sobre a qualidade da água em rios. A escala prevê os seguintes
resultados (figura 25):

Figura 25: Escala de qualidade da água segundo o Índice de Qualidade da Água - IQA

Segundo o INEA, as análises para monitoramento são feitas trimestralmente
e, nos quatro pontos de monitoramento do Rio Cabeças a qualidade da água foi
classificada como Boa. Não foram disponibilizados os dados brutos das análises. A
figura 26 apresenta os pontos de amostragem para o monitoramento do Rio
Cabeças.
Nota-se que o ponto 01 está dentro do Parque Nacional da Tijuca, antes da
influência da área urbana e a jusante do Espaço Paineiras. Esse ponto é de
enorme importância, pois sua qualidade sofre a influência direta do
empreendimento. Os pontos 02, 03 e 04, sofrem influência da área urbana da região
e possíveis alterações em sua qualidade não podem ser atribuídas exclusivamente à
atividade do Espaço Paineiras.
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Figura 26 - Localização das Estações de Monitoramento da Qualidade da água do Rio Cabeças
Fonte – INEA – Instituto Estadual do Meio Ambiente, Organizado por Master Ambiental.

Ainda na bacia do Rio Cabeças foi identificada a Bica do Redentor, usada
por pedestres da Estrada do Redentor, com potencial de abastecer parcialmente a
demanda do Espaço Paineiras.
A vazão foi determinada por meio do Método Volumétrico, já descrito
anteriormente. A vazão encontrada para o a Bica do Redentor em 29 de janeiro de
2014 foi de 8,99m³/dia ou 0,10litros/segundo, conforme apresentado no quadro 06.

Quadro 6: Vazão da Bica do Redentor em 29/01/2014

Vazão Bica do Redentor
Vazão
0,10
0,37
8,99

Unidade
L/segundo
m³/hora
m³/dia

em 29/01/2014

Todos os pontos de medição de vazão podem ser visualizados na figura 27.
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Figura 27: Pontos de captação de água para o empreendimento Espaço Paineiras

A figura 28 apresenta a delimitação das áreas de implantação do
empreendimento, previstas no projeto arquitetônico do Espaço Paineiras. Também
são delimitadas as áreas de preservação permanente (APP) dos rios Paineiras e
Cabeça. Nota-se que o empreendimento não avança sobre a área de APP do Rio
Paineiras, enquanto que já existem edificações em área de APP do Rio Cabeça que
serão restauradas.
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Figura 28 – relação entre empreendimento e áreas de APP
Fonte – Master Ambiental

Ao lado norte do empreendimento, em direção ao Rio Paineiras, está
previsto a construção do estacionamento nos subsolos e pisos inferiores e a
construção de um mirante na parte superior. Todos os estacionamentos encontramse fora da área de APP. Importante ressaltar também que essa é uma área já
edificada com a ponte da Estrada das Paineiras e que nada será construído além
dos limites da ponte já existente.
Abaixo da ponte da Estrada das Paineiras, existem duas edificações que
serão reformadas para abrigar equipamentos, como transformadores e geradores
para o fornecimento de energia do Espaço Paineiras.
No extremo oposto do Espaço Paineiras, ao sul do empreendimento, em
direção à nascente do Rio Cabeças, encontra-se a área já edificada do antigo Hotel
Paineiras, a qual será reformada. Nenhuma das novas estruturas irá avançar em
áreas não previamente edificadas, sendo que o perímetro do projeto arquitetônico
coincide com o perímetro da área de intervenção. Esta área do Espaço Paineiras
se encontra sobre área de preservação permanente (APP), conforme indica a figura
28.
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2.1.5. Ruído do Entorno
Por conta dos prováveis impactos de aumento de ruído causado pelas obras
do Espaço Paineiras, foram realizadas medições dos níveis de pressão sonora
dentro do parque Nacional da Tijuca e entorno em uma situação pré-obra.
A calibração do equipamento foi realizada no dia 10 de janeiro de 2014. As
medições de ruídos foram realizadas com o aparelho descrito a seguir:
Medidor de Ruído: Decibelímetro Digital
Marca: Instrutemp
Modelo: ITDEC 4000
Número de Série: 11773
Número do Certificado de Calibração: 121885/14
Data da calibração: 10 de janeiro de 2014.
Norma de Referência: NBR 10.151
As medições realizadas tem característica de análise de ruído ambiental.
Foram escolhidos pontos estratégicos, de forma a permitir uma real caracterização
de intensidade do ruído gerado pelo empreendimento e possíveis interferências no
meio externo. O período analisado foi o diurno. Foram analisados 5 pontos,
conforme apresenta a figura 29.

Figura 29: Pontos de medição de Ruído no entorno do empreendimento Espaço Paineiras
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•

Ponto 1 – Em frente à Bica da Estrada do Redentor

A figura 30 apresenta os resultados para níveis de pressão sonora no ponto
1, às 14:00 horas. No momento da medição a estrada do redentor estava fechada
para veículos e aberta somente para pedestres.
A variação observada foi de 45 a 65 dBA, sendo que os picos foram
causados por pedestres. Observa-se que mesmo em área de conservação, sem
veículos, a pressão sonora se manteve a maior parte do tempo acima de 50 dBA,
superando significativamente o limite legal de 40dBA para áreas de conservação.
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Figura 30: Medição de Ruído Ponto 1 - Em frente à Bica da Estrada do Redentor

•

Ponto 2 – 50 metros após a Bica da Estrada do Redentor

A figura 31 apresenta os resultados para níveis de pressão sonora no ponto
2, às 14:20 horas. No momento da medição a estrada do redentor estava fechada
para veículos e aberta somente para pedestres.
Assim como no Ponto 1, a variação observada foi de aproximadamente 50 a
65 dBA, sendo que os picos foram causados por pedestres. Observa-se que mesmo
em área de conservação, sem veículos, a pressão sonora se manteve sempre acima
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de 50 dBA, superando significativamente o limite legal de 40dBA para áreas de
conservação.
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Figura 31: Medição de Ruído Ponto 2 – 50 metros após a Bica da Estrada do Redentor

•

Ponto 3 – estrada em frente ao atual ponto de vans

A figura 32 apresenta os resultados para níveis de pressão sonora no ponto
3, em frente ao atual ponto de vans utilizado pelos turistas para subir ao Cristo
Redentor, no período da tarde, às 14:35. No momento da medição havia grande
número de turistas e veículos no local, com fluxo intenso de vans.
Observa-se que a pressão sonora se manteve predominantemente em um
intervalo entre 60 e 70 dBA. Sendo que os picos de ruído ocorreram no momento da
passagem de veículos.
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Figura 32: Medição de Ruído Ponto 3 – estrada em frente ao atual ponto de vans

•

Ponto 4 – Antes da entrada do Parna Tijuca

A figura 33 apresenta os resultados para níveis de pressão sonora no ponto
4 próximo a entrada do Parna Tijuca, no período da tarde às 15:00. No momento da
medição havia fluxo de veículos como carros, vans e ônibus, e alguns pedestres.
Observa-se que a pressão sonora variou entre 50 e 70 dBA, com vários
picos causados pela passagem de carros e veículos mais pesados como ônibus. Em
todo o momento os valores de pressão sonora ficaram acima do valor máximo de
50dBA, permitido para área residencial urbana.
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Figura 33: Ponto 4 – Antes da entrada do Parna Tijuca

•

Ponto 5 – Entrada do estacionamento do mirante Dona Marta

A figura 34 apresenta os resultados para níveis de pressão sonora no ponto
5 próximo a entrada do estacionamento do mirante Dona Marta, no período da tarde
às 14:40. No momento da medição havia fluxo de veículos como carros e vans,
nenhum pedestre ou ônibus.
Observa-se que a pressão sonora variou entre 50 e 65 dBA, com vários
picos causados pela passagem de carros e vans. Em todo o momento os valores de
pressão sonora ficaram acima do valor máximo de 50dBA, permitido para área
residencial urbana e 40 dBA, permitido para unidades de conservação.
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Figura 34: Ponto 5 - Entrada do estacionamento do mirante Dona Marta

Os resultados para a avaliação de ruído do entorno do Espaço Paineiras
mostram que em todos os pontos os limites legais foram superados por diversos
motivos, entre eles: presença de pedestres, fluxo de veículos como vans, carros e
ônibus. Por se tratar de uma zona de uso intensivo do Parna Tijuca, conforme
aponta seu Plano de Manejo, é compreensível que estes resultados tenham sido
obtidos.
Durante as obras e operação do Espaço Paineiras será fundamental o
monitoramento de ruído com o objetivo de garantir que os níveis apresentados neste
estudo não sejam superados.
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2.2.

Meio Socioeconômico

O diagnóstico do meio Socioeconômico contou com pesquisa de campo que
teve o objetivo de identificar a percepção dos grupos sociais acerca dos impactos da
obra do Espaço Paineiras. Optou-se pela metodologia de pesquisa qualitativa com
informantes chaves (15 Instituições e cerca de 30 informantes formais), com enfoque
na representatividade dos grupos sociais e/ou instituições das áreas de influência de
acordo com a tabela 01. Principalmente, procurou-se investigar possíveis impactos
da construção do empreendimento. A pesquisa permitiu também que o informante
pudesse expressar quaisquer considerações com relação ao empreendimento
proposto ou outras informações relevantes ao entendimento de seu contexto.
A pesquisa documental (plano de manejo, proposta técnica, estudos,
documentos legais, redes sociais, jornais e revistas) permitiu identificar os principais
grupos sociais diretamente afetados pelo empreendimento. Outros grupos sociais
foram adicionados no decorrer da pesquisa, por recomendação dos informantes
entrevistados. Adicionalmente, a observação participante foi conduzida em
diferentes momentos e dias de pico de visitação, utilizando todos os modais de
transporte disponíveis ao acesso turístico e de moradores do entorno.
Entrevistas informais foram também conduzidas com taxistas, turistas
estrangeiros e nacionais, individuais ou em grupos e turistas provenientes de
cruzeiros; moradores dos bairros do entorno; frequentadores das Paineiras e
guardas.
Tabela 1- Grupos Sociais e Instituições amostradas

Área de
Influência
AII

Grupo Social/Instituição
ONG My Green

Empresa de Turismo do
Município do Rio de
Janeiro (RIOTUR)
AID

Associação dos
Moradores e Amigos
Viva Cosme Velho

Associação de
Moradores do Cosme
Velho
Associação de
Moradores da
Comunidade Guararapes

Representatividade
Criada em janeiro de 2013 e presidida por Alfredo Piragibe,
candidato a vice-prefeito pela chapa da deputada estadual
Aspásia Camargo (PV).
Considerado o “braço operacional” da Secretaria de Turismo
do Município. O atual secretário foi diretor-executivo do
Parna Tijuca
Fundada em 2012, tem como missão “zelar para que as
propostas de políticas públicas que afetem o bairro estejam
de acordo com as leis que o protegem, e para atuar como
instrumento de pressão diante das necessidades que exijam
ações específicas”.
Associação mais antiga do que a Viva Cosme Velho,
participou
das
primeiras
reuniões
acerca
do
empreendimento. Atualmente não envolvida nos assuntos
relacionados ao empreendimento.
Localizado no Bairro do Cosme Velho, esta comunidade fica
na zona limítrofe ao Parque. Está organizada desde a
década de 1960 com a principal missão de regularização
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Associação de
Moradores e Amigos de
Santa Teresa (AMAST)

Associação Moradores
Tijuaçu (AMOTI)

ADA

fundiária. É ainda importante ator de articulação de projetos
sociais e de ordenação do espaço.
Fundada em 1980, atualmente sua missão concentra-se na
“restauração dos serviços de transporte por bonde e
integridade do sistema que é tombado como patrimônio
histórico e cultural”; e na “preservação de Santa Teresa, que
integra Área de Proteção Ambiental (APA).
Localizado no Bairro do Alto da Boa Vista, esta comunidade
fica na zona limítrofe ao Parque e conecta-se ao
empreendimento por meio da Estrada do Redentor.

Instituto Chico Mendes
de
Conservação
da
Biodiversidade (ICMBio)

O ICMBio é uma autarquia vinculada ao Ministério do Meio
Ambiente desde 2007. Dentre suas responsabilidades está o
preparo da Unidade de Conservação para receber visitantes.
Além do ICMBio de âmbito federal, a gestão compartilhada
do Parna Tijuca conta com representantes do governos
estadual e municipal.

Estrada de Ferro do
Corcovado (ESFECO)

Desde 1979 a ESFECO administra o Trem do Corcovado.

Associação dos Amigos
do Parque Nacional da
Tijuca

Criada em 1999 esta organização da sociedade civil sem
fins lucrativos tem parcerias com empresas privadas, tais
como a Fundação Roberto Marinho. Desenvolve atividades
e projetos junto ao Parque, assim como atua “junto aos
órgãos públicos, cobrando a fiscalização das áreas de
conservação e colaborando com a administração do Parque
na gestão desse espaço público”. Atualmente um de seus
principais projetos é o projeto executivo para revitalização da
área de visitação do Cristo Redentor, em parceria com o
BNDES.
Localizado próximo ao Viaduto Rebouças, no Cosme Velho,
esta cooperativa de Vans conta com cerca de 70
cooperados, cada um com seu próprio veículo. Sua
atividade principal é o traslado de turistas do Cosme Velho
até as Paineiras.
Organização que regulamenta o trabalho dos guardadores
de carro da Estrada das Paineiras, assim como na área da
cancela da Estrada do Redentor, com horário de
funcionamento de segunda a domingo, das 7 as 19 horas.
Este grupo é representado pelas lojas de souvenir ao longo
da escadaria do Corcovado, Restaurante e Lanchonete.
Ambulantes individuais foram também consultados.
Localizado próximo ao Viaduto Rebouças, no Cosme Velho,
este grupo de jovens moradores da Comunidade
Guararapes oferece serviços de guia turístico à visitantes do
Corcovado e imediações. Estima-se que esta atividade é
geradora de renda direta e indiretamente a 250 pessoas de
baixa renda. O grupo nasceu em 1978, por intermédio da
Arquidiocese do Rio de Janeiro e membros do Batalhão de
Policia Militar. O órgão administrador do Parque já ofereceu
cursos de capacitação.
Este movimento de caráter informal é composto por
moradores dos bairros do entorno do Parque e
frequentadores das Paineiras. Organizam manifestações
junto à entrada do Corcovado nas Paineiras, contra
aspectos do Projeto Paineiras – principalmente a retirada de
árvores e o estacionamento, utilizando o termo “shopping
center”.

Corcovado Car Service

Sindicato Guardadores
de Automóveis no
Estado do Rio de Janeiro
e Região
Empreendimentos
Comerciais no
Corcovado
Anfitriões do Cosme
Velho

Movimento Ocupa
Paineiras
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As

entrevistas

foram

gravadas

quando

houve

consentimento

do

entrevistado. Para preservar a identidade e possibilitar maior abertura de opinião,
optou-se ainda por não vincular diretamente as informações aos respectivos
informantes. Portanto, a sistematização das informações coletadas em campo foi
feita a partir de agrupamento temático. Os dados serviram de base para a
elaboração dos subtópicos a seguir como também para o capítulo 08..
O diagnóstico da AII traz um breve debate sobre a importância do turismo na
dinâmica econômica do município do Rio de Janeiro. As AID e ADA são
contextualizadas, seguidas do diagnóstico dos principais pontos levantados pela
pesquisa socioeconômica.

2.2.1. Área de Influencia Indireta – Meio Socioeconômico
Capital do Estado do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro está
dividido em 32 Regiões Administrativas, com 159 bairros. Seja pelo potencial de
geração de emprego ou de melhoria da infraestrutura, o turismo e atividades
relacionadas são fundamentais para a cidade.
No Brasil, a principal referência de geração de renda em áreas protegidas é
o Parque Nacional do Iguaçu, o segundo mais visitado do país. O turismo no Parque
Nacional do Iguaçu tem características similares ao Parque Nacional da Tijuca. Por
exemplo, o fluxo anual de visitantes em torno de 800 mil pessoas, sendo que quase
metade se origina no exterior. Aldem Bourscheit, analista da Ong WWF, afirma que
graças àquela área protegida a região deste parque movimenta mais de R$ 88
milhões com turismo a cada ano e gera cerca de R$ 10 milhões anuais em ICMS
Ecológico para municípios vizinhos1.

2.2.1.1 A importância do turismo na dinâmica econômica do município do Rio
de Janeiro
A atividade econômica do Estado do Rio de Janeiro está centralizada na sua
Região Metropolitana, com 62,62% do PIB. A atividade produtiva de seus 92

1

Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Disponível em:
http://www.wwf.org.br/?uNewsID=37462 Acesso em: fev. 2014.
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municípios concentra-se no setor de serviços, equivalente a 69,2% de toda a
economia do estado, enquanto que a Indústria2 responde por 30,4% e a
Agropecuária por apenas 0,4%. O PIB per capita (R$) para o Estado, Região
Metropolitana e Município é de R$28.696,00; R$25.456,00 e R$32.940,00
respectivamente (CEPERJ, 2011b). O quadro 7 Compara o PIB por setor, no
Município do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro e no Brasil.
Quadro 7 - Produto Interno Bruto (Valor Adicionado) em mil reais

Variável
Agropecuária
Indústria
Serviços

Rio de
Janeiro
60.598
23.570.064
140.138.244

Rio de
Janeiro
1.072.848
62.966.386
144.387.422

Brasil
105.163.000
539.315.998
1.197.774.001

Fonte: IBGE (2013), em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de
Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A Organização Mundial do Turismo (UNWTO, 2011) estima que o turismo
contribua diretamente em 3,6% do Produto Interno Bruto (PIB) Brasileiro, e em 6,2%
dos empregos. Para World Travel & Tourism Council – WTTC, no ano de 2011,
cerca de 2,74 milhões de empregos diretos (hotelaria, agências de viagens,
companhias aéreas, outros tipos de transportes de passageiros, restaurante e lazer)
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foram gerados pelo turismo e com estimativa de crescimento de 7,7% para o ano de
2012, totalizando 2,95 milhões de empregos. Estima ainda que para o ano de 2022 o
turismo seja responsável por 3,63 milhões de empregos (PNT, 2013). Quando
contabilizados empregos diretos e indiretos o WTTC aponta para a geração de 7,65
milhões de empregos em 2011 e 8,04 milhões em 2012, que representaram,
respectivamente, 7,8% e 8,3% do total de empregos gerados no país. Projetam-se
10,59 milhões de empregos diretos e indiretos no ano de 2023, o que representa
aproximadamente 9,5% do total de empregos.
As atividades relacionadas ao turismo absorvem intensamente a mão de
obra, sobretudo, a de menor qualificação e a informal (GOMES, 2010). Porém, a
qualificação do trabalhador do turismo é fundamental à melhora da qualidade dos
serviços. Com relação ao emprego formal e à classificação das empresas segundo
os setores de atividade, existem no Estado do Rio de Janeiro mais de 470 mil
empresas, sendo que o setor do Comercio de Bens, Serviços e Turismo abrange
cerca de 400 mil empresas, respondendo por aproximadamente 60% do PIB e
quase 90% dos estabelecimentos do estado. O setor gera mais de 3 milhões de
empregos formais, o que equivale a 82% dos postos de trabalho no estado.
A cidade do Rio de Janeiro compreende a maior parte das empresas e
empregados formais ligados ao setor de turismo, 47% e 59% respectivamente,
sendo que a maior parte é ligada ao segmento de restaurantes e outros
estabelecimentos de serviços de alimentação e bebidas.
Em 2011, o número de desembarques nacionais de passageiros somou
79.049.171, correspondendo a uma variação de 15,8% em relação a 2010. A
movimentação dos aeroportos brasileiros em 2011 foi, igualmente, a maior já́
registrada desde o começo da série histórica, em 2000 (FGV, 2012b).
A ABIH-RJ associação hoteleira carioca, junto à Fecomércio-RJ (ABIH-RJ,
2012) estima que para o ano de 2012 cerca de 1,7 milhões de turistas (em 2010 a
estimativa é de 1.600.828 turistas) instalados em unidades de hospedagem da
cidade, tenham visitado o Rio de Janeiro. Em 2012, 60,37% dos hóspedes
registrados em hotéis eram nacionais. De acordo com o quadro 8 no ano de 2012,
calcula-se que a cidade tenha recebido 5,27% a menos de turistas nacionais em
relação a 2011. No que diz respeito aos turistas internacionais, a redução foi ainda
mais intensa, visto que foi apurada uma queda de 7,12%.
Quadro 8 Taxa média de ocupação das unidades de hospedagem
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Quadro 9 - Percentual médio de room nights vendidos a turistas nacionais

Dentre os nacionais, os paulistas da capital lideram como principal mercado
emissor de hóspedes nacionais em hotéis na cidade do Rio de Janeiro com 19,04%
em 2012 e 21,63% em 2010. Dentre os hóspedes internacionais os americanos, ao
longo do ano, foram os principais clientes do segmento.

Quadro 10- Estimativa do número de hóspedes segundo a procedência, participação do tipo de
procedência em relação ao total de hóspedes e variação anual

Fonte: ABIH-RJ, 2012

A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) estima que o Brasil
recebeu 5,67 milhões de turistas estrangeiros em 2012. Em 2013, esse número
ultrapassou a faixa dos 6 milhoes de turistas estrangeiros. A maioria, 46,8%, teve
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como motivação da viagem o lazer. O turismo de negócios teve participação 25,3%
no total de visitantes e as viagens para visitar amigos e parentes, 24,4%3
O quadro 11 apresenta o perfil da demanda turística internacional. No âmbito
nacional o Rio de Janeiro desponta como destino de lazer e segue São Paulo
quando a motivação é negócio, eventos e convenções, ou até mesmo para “outros
motivos”.
Quadro 11 - Perfil da demanda turística internacional

Lazer
Rio de Janeiro – RJ
Florianópolis – SC
Foz do Iguaçu – PR
São Paulo – SP
Armação dos Búzios - RJ
Negócio, eventos e convenções
São Paulo – SP
Rio de Janeiro – RJ
Curitiba – PR
Outros motivos
São Paulo – SP
Rio de Janeiro – RJ
Foz do Iguaçu – PR

(%)
2011 2012
26,7 29,6
19,7 18,1
19,8 17,3
11,0 10,5
6,4
7,9
(%)
2011 2012
51,6 48,3
24,4 23,9
4,9
4,4
(%)
2011 2012
30,0 28,5
22,1 20,6
5,6
5,8

Fonte: Ministério do Turismo, 2013c

Sobre o tópico “Avaliação da Viagem”, destaca-se com maior índice de
respostas negativas o item "preços", com 49,8 e 43,9% para 2011 e 2012 (Ministério
do Turismo, 2013c).
De acordo com o Anuário Estatístico de Turismo, do Ministério do Turismo
(2013), o Brasil - RJ está em 25° posição no mundo em relação a número de
eventos internacionais realizados em 2012. O quadro 12 apresenta o número de
eventos internacionais realizados no Brasil entre 2004-2012, por cidades.
Quadro 12 - Eventos internacionais realizados no Brasil, segundo cidades
Eventos Internacionais

3

Fonte: http://www.brasil.gov.br/turismo/2013/09/sao-paulo-e-rio-de-janeiro-lideram-turismo-no-brasil
Acesso em: fev. 2014.
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Brasil
Rio de Janeiro – RJ
São Paulo – SP
Brasília - DF
Salvador - BA
Foz do Iguaçu - PR

2004
114
36
21
4
9
6

2005
145
39
29
6
18
8

2006
207
48
54
11
17
4

2007
209
37
61
1
27
6

2008
254
41
75
11
13
13

2009
193
62
79
8
15
10

2010
276
62
75
12
9
10

2011
309
69
60
13
17
8

2012
368
83
76
22
16
16

Fonte: International Congress & Convention Association – ICCA In: Ministério do Turismo, 2013c.

O turismo de negócios em geral foi o principal motivo de estada na cidade ao
longo de todo o ano de 2012, em média, 48,35% dos room nights foram vendidos
por motivo de negócios. Na comparação com 2011, o resultado revelou redução de
3 pontos percentuais nesta forma de turismo. Em 2010 este número era de 51,22%
e de 48,54% em 2009. Nos meses de alta temporada, como dezembro, janeiro e
fevereiro, o principal motivo da visita de turistas à cidade do Rio de Janeiro fica por
conta do lazer. Nos demais meses, turismo de negócios se destaca (ABIH-RJ,
2012).
Em linhas gerais, o número de turistas (milhões de chegadas) no Mundo
aumentou de 530 em 1995 para mais de 1 bilhão em 2012 (UNWTO (2014). Os
quadros 13 e 14 indicam o crescimento em perspectiva, da chegada de turistas
internacionais, ilustrando sua oscilação. Para o Brasil, o cenário apresenta-se
relativamente estagnado, de 5,3 para 5,7 (milhões de chegadas) entre 2000 e 2012
ou até negativo, quando considerada a queda na participação em %: de 0,77 para
0,55 (Ministério do Turismo, 2013b).

Quadro 13 - Perspectiva global

Fonte: UNWTO, 2014
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Quadro 14 - Chegada de turistas internacionais, de 1995-2013, e milhões.

Fonte: UNWTO, 2014

De acordo com a Organização Mundial do Turismo (OMT)4 os turistas dos
países emergentes do grupo Brics estão ampliando sua participação no fluxo de
turistas internacionais para o território brasileiro. O percentual do conjunto de
visitantes da China, Índia, Rússia e África do Sul que vieram ao país a lazer ou a
negócios cresceu 45,15% de 2010 a 2012, de acordo com o Anuário Estatístico do
Ministério do Turismo. Em apenas dois anos, a visita de chineses cresceu 74%; e a
de russos, 37,41% no país, hoje os dois maiores emissores entre os Brics.
No âmbito do turismo doméstico, o crescimento e a melhor distribuição da
renda, o acesso a formas de crédito e iniciativas públicas de estímulo à viagem (por
exemplo o programa Viaja Mais Melhor Idade) são alguns dos componentes para um
cenário positivo da demanda turística.

4

Fonte: Ministério do Turismo Disponível em:
http://www.turismo.gov.br/turismo/noticias/todas_noticias/20140211-3.html. Acesso em: fev. 2014.
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A pesquisa anual de conjuntura econômica do turismo realizada pela FGV
(2012b) traz a perspectiva de empresários e executivos do setor. Alguns fatores
motivadores do crescimento apontados são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maior universalização dos serviços, mediante a ampliação do consumo
de viagens por significativa parcela da classe média;
aumento da renda disponível da população em geral;
maior participação das classes C e D no consumo de viagens;
maior facilidade de opções de pagamento (devido à disseminação do
uso do cartão de credito);
novas ferramentas de vendas de passagens (possibilitadas pela
expansão do uso da internet);
diversificação da malha aérea nacional e internacional;
investimentos em infraestrutura previstos para o desenvolvimento do
turismo
proximidade da realização dos megaeventos (Copa do Mundo 2014 e
as Olimpíadas 2016);
continuidade da expansão da economia brasileira;
maior estabilidade da taxa de câmbio;
sinais de melhora no mercado internacional (especialmente no norteamericano).

No entanto, alguns destes pontos se referem a um cenário econômico
nacional incerto. Ainda de acordo com a pesquisa, alguns dos fatores limitadores ou
inibidores para o turismo, são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desigualdades sociais;
nível de endividamento das famílias brasileiras;
carência de sinalização viária nas estradas;
alto custo do turismo no Brasil;
crise europeia e seus possíveis impactos no Brasil;
custo do crédito no País para o investidor;
carência de mão de obra qualificada;
contexto de incerteza quanto à manutenção da demanda por eventos
(após a realização dos megaeventos);
entrada de grandes empresas internacionais atuando no segmento, o que
ocasiona o aumento da concorrência;
burocracia para obtenção de certidões e autorizações para realização dos
eventos.

Um dos objetivos do Plano Nacional de Turismo 2013-2016, do Ministério do
Turismo, é "preparar o turismo brasileiro para os megaeventos”. Isto significa
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“preparar toda a cadeia produtiva para receber os turistas internacionais e o
expressivo aumento do fluxo doméstico de turistas durante o período dos eventos”.
Outro objetivo, de “incentivar o brasileiro a viajar pelo Brasil” já que o “turismo
domestico é, ainda, uma importante ferramenta para reduzir efeitos da sazonalidade
do turismo internacional”, sendo fundamental para a “sustentabilidade dos
empreendimentos, atrativos e serviços” (PNT, 2013, p. 32-34).

2.2.2. Área Influência Direta – Meio Socioeconômico
A localização do Espaço Paineiras no interior do Parna Tijuca, com acesso
pelos bairros Cosme Velho, Santa Teresa e Alto da Boa Vista, faz desses bairros a
configuração da AID.
A acessibilidade à área do empreendimento dá-se pelas ruas estreitas
desses bairros de alta declividade. Adiciona-se o fato de que em momentos de pico
do cotidiano carioca somam-se aos momentos de picos de visitação ao Corcovado,
trazendo a essas ruas alto fluxo de veículos e congestionamentos. O cenário
descrito é observado principalmente no bairro Cosme Velho, cuja rua de mesmo
nome é o principal acesso ao Parque e não tem paralelas.
No bairro Cosme Velho, a presença da estação de embarque do Trem do
Corcovado, gera grande movimentação de turistas e atividades relacionadas formais
e informais (comércio ambulante, flanelinhas, vans etc.). A implantação do projeto
deve gerar fluxo de caminhões de entulho e materiais de construção, nos acessos
via Cosme Velho e Santa Teresa.
Outro fator a ser considerado é que os moradores dos bairros do entorno
compõem ainda, uma grande parcela dos frequentadores das Paineiras para lazer.

Quadro 15 - Dados gerais área do entorno
População
Localidade

Domicílios
Classe
aquisitiva

2000

2010

2000

2010

Área (ha)

Rio de Janeiro –
RJ

5.857.904

6.320.446

2.127.853

2.400.089

120.027,80

Bairro Cosme Velho

7.229

7.178

2.163

2.455

89,25

Média alta e
média

Comunidade
Guararapes

-

673

161

28,03

Baixa

Bairro Santa Teresa

41.145

40.926

16.864

16.261

515,71

Bairro Alto da Boa
Vista

8.254

9.343

2.903

3.155

3.149,57

Média alta e
média
Média alta
média

Fonte: UPP Social (2013) e Infoglobo, com base em IBGE, Censo Demográfico (2010).
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2.2.2.1 Cosme Velho e Comunidade Guararapes
O bairro do Cosme Velho desenvolveu-se às margens do rio Carioca, desde
1567, para exploração das terras doadas em sesmaria. Situado no sopé do morro do
Corcovado e do morro de Dona Marta, o Bairro de Cosme Velho ocupa a parte mais
alta do vale do rio Carioca. Dentre o histórico de seus moradores estão nomes
ilustres de artistas, escritores e compositores. De acordo com o portal Bairros
Cariocas, da Prefeitura do rio de Janeiro, o bairro abriga o Museu Internacional de
Arte Naïf do Brasil, além de construções em estilo neoclássico e conjunto de casas
em estilo neocolonial que compõem o Largo do Boticário. 75% de sua área é urbana
e antropizada (BAIRROS CARIOCAS, 2011); 44,82% de área territorial acima da
cota 100m; e cerca de 76% dos domicílios são próprios dos moradores (2000)
O bairro é cortado pela Rua Cosme Velho, extensão da Rua das Laranjeiras,
que passa pela Estação de Ferro do Corcovado, inaugurada no tempo do Império. O
principal acesso a Estrada das paineiras é através da saída do túnel Rebouças. A
Rua Cosme Velho é utilizada pelos turistas que acessam a Estação do Trem do
Corcovado.O bairro não tem nenhuma rua paralela à Rua Cosme Velho, que possa
facilitar o acesso para seus moradores. Dessa forma, a Rua Cosme Velho concentra
muitos dos efeitos do fluxo turístico, assim como de obras realizadas no Corcovado.
Em geral os moradores percebem a ausência do governo em regulamentar
as atividades relacionadas ao turismo. O quadro 16 apresenta os principais
argumentos apresentados pelas Associações de Moradores do Cosme Velho, na
pesquisa do meio socioeconômico no tema relacionado à obra do Espaço
Paineiras:
Quadro 16 - Bairro Cosme Velho: perspectiva sobre a obra do Espaço Paineiras
Resíduos
Escoamento de água: necessária a revisão geral da drenagem de águas pluviais da Encosta Norte
do Corcovado incluindo a da Estrada de Ferro Corcovado (com falha grave) e a das Estradas de
Rodagem “Nova” e Antiga (abandonada).
Esgotamento Sanitário; necessária revisão de tubulação de pequeno porte que se supõem estar
encaminhando os esgotos do Corcovado à galeria própria; aparentemente parece estar havendo
lançamento de parte deste na Encosta Sul do Corcovado.
Plano de drenagem de águas pluviais e esgotos sanitários do Parque que considere o impacto de
maior numero de ocupação.
Receio de que a terra da escavação para a construção do empreendimento seja retirada à noite, o
que não pode ocorrer por se tratar de uma UC, por causa da iluminação e do barulho.

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

Deveriam usar caminhões menores, fechados, com autorização, dentro de horário comercial. De
noite o ruído impacta a floresta e os moradores. Por ser um vale, o barulho se dissipa muito
facilmente. As ruas do Cosme Velho, de paralelepípedo, com maior uso, seja pelo transporte, seja
pelos caminhões com resíduo, por rejunte incorreto dos mesmos, por drenagens deficientes, o que
leva a soltura/deslocamento dos paralelos.

Centro de Visitantes e Eventos
Implica em aumento de ruído; aumento de pessoas dentro do parque, com horário de
funcionamento mais flexível e maior fluxo de pessoas; aumento de resíduos (e.g. jogar lixo pra
baixo, cigarro, risco de incêndio);
Muitos vão usar o túnel, nem vindo ao bairro, ou vindo por Santa Teresa. O que é preciso é de
segurança pois essa rota pode apresentar riscos;

Logística
Necessidade de um plano de rota de fuga em caso de emergência;
Plano de drenagem do Parque e da obra que considere o impacto de maior número de ocupação do
solo.

Relacionamento com as comunidades do entorno
Falta um melhor diálogo entre todos envolvidos pelo empreendimento. Se participamos de alguma
reunião, não teve envio de ata ou informação sobre o andamento daquilo de discutimos.
A obra do empreendimento, da forma que esta prevista, exclui o grupo das comunidades do
entorno, a função social que exercem;
Por exemplo os resíduos recicláveis da obra poderiam ser direcionados para a comunidade, com
pequenas usinas de reciclagem, e/ou artesanato;
Deveriam se envolver com as questões do bairro. Por exemplo, com educação ambiental, visitação
de escolas no Parque, formando opinião. Moradores daqui não conhecem o Cristo, não cuidam, não
respeitam.

Fechamento da Estrada do Redentor
A estrada do Sumaré é muito perigosa;
Pode ser uma boa medida, se acompanhada de regras para utilização, que não priorize o turista em
detrimento do morador.

Comunidade Guararapes: está localizada no bairro do Cosme Velho. O
histórico de habitação desta área remonta ao início do século XX, mais
precisamente em 1930. A Comunidade está inserida na área da Unidade de Polícia
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Pacificadora (UPP) Cerro-Corá, inaugurada em Junho de 2013 com um efetivo de
232 policiais militares. De acordo com a UPP Social (2013), com base no IBGE,
Censo Demográfico (2010), algumas características desta comunidade são:
•

92% dos domicílios são próprios dos moradores;

•

98,1% dos domicílios estão ligados à rede geral de água;

•

99,4% tem sistema de esgoto "adequado", com banheiro ou sanitário;

•

A cobertura de coleta de lixo é de 100%;

•

80% tem energia de Companhia Distribuidora, com medidor;

•

93% dos domicílios recebem abaixo de dois salários mínimos mensais.

Um breve histórico da comunidade Guararapes é apresentado no site do
grupo Anfitriões do Cosme Velho
“(...) O berço do Rio Carioca e o berço da cidade misturam-se nesta área histórica. Nas
proximidades da favela Guararapes existiram aldeias indígenas e mais tarde fazendas e
quilombos, onde hoje estão situados a cidade e as áreas do Parque Nacional da Tijuca. (...)
Em 1967, após 30 anos de ocupação, a nova geração de Guararapes teve a honra de estar
2
organizada e comprar a propriedade de 33.720 m , por 50.000 cruzeiros, pagos de 1967 a
1974, pagando todos os débitos", relatou no documento Cláudio de Morais, primeiro
presidente da Associação de Moradores de Guararapes.
Toda essa luta foi registrada pelo cineasta Sérgio Péo, na década de 70, no filme
Guararapes, que relata a luta dos moradores pela permanência na área, face a tentativas do
governo militar de remover a comunidade para o subúrbio. Vitoriosos após intensa
mobilização, com respaldo na escritura dos imóveis, os moradores recontam até hoje esta
história, motivo de orgulho para as novas gerações”

Os principais tópicos abordados em entrevista com Associação dos
Moradores de Guararapes são apresentados no quadro 17.

Quadro 17 - Comunidade Guararapes: perspectiva sobre o empreendimento
Água: plano de escoamento e captação
Estamos observando a diminuição no fluxo da água, nas cascatas, na fonte Chororó. O Projeto
Paineiras vai concorrer com a captação da comunidade. Não há consciência ambiental, joga-se
entulho no Rio Carioca. Por outro lado, quando o solo está seco, e a chuva cai com força, não há
por onde escoar, vindo com forca pela encosta. Aumento no turismo irá necessariamente aumentar
a pressão no Rio Carioca. É sugerido o acompanhamento das obras e operação da vazão do rio
junto a um funcionário do CEDAE, de preferência morador do local, ou familiar a este. A fiscalização
dos recursos hídricos deve ser melhorada, assim como deve haver monitoria sobre o impacto que a
visitação traz.
Além da sombra, o desmatamento nas Paineiras, é de grande importância no que se refere à
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manutenção do leito do Rio.

Limitação do número de visitantes - Fluxo de veículos
Acho que a visita deve ser limitada. Temos um grande problema aqui no bairro que é o
congestionamento. Mas se forem barrar a subida, que seja para todos, sem seleção.

Relacionamento com as comunidades do entorno
Um grande problema se refere ao corte das árvores. Não se preocuparam em discutir antes e não
sabemos se há um plano de replantio e como isso será feito. Eu era ambulante, eu vendia produtos
nas Paineiras e vejo o impacto que as árvores têm e faz falta lá.
Hoje em dia o Parque procura uma melhor aproximação. Há reuniões da câmara técnica. No
entanto, muitas vezes quando chegamos lá as opiniões já estão formadas. Não nos chamam para
opinar, mas simplesmente para informar. O processo não é participativo, não ouvem as diferentes
opiniões, não consideram pontos de discórdia.

2.2.2.2 Santa Teresa
Localizado no alto de uma serra entre as zonas Sul e o Centro da cidade do
Rio o Bairro de Santa Tereza é conhecido pelas construções históricas do século
XIX, além de elegantes casarões construídos até os anos 40. Originado a partir do
Convento de Santa Teresa no século XVIII, o bairro foi inicialmente habitado pela
classe alta da época. Por volta de 1850, a região foi intensivamente ocupada pela
população que fugia da epidemia de febre amarela na cidade. Em 1872, foi instalado
o bonde, que se tornou o símbolo do bairro. O bonde está atualmente em reforma
desde o acidente de 2011 que matou cinco pessoas e deixou dezenas de feridos
com o descarrilamento do bonde. O perfil dos moradores é de intelectuais,
acadêmicos, artistas, militares e políticos, atraídos pelas características históricas e
culturais daquela região. O bairro é ainda importante polo gastronômico para
moradores e turistas.
A perspectiva sobre o empreendimento dos moradores do bairro Santa
Teresa entrevistados é apresentada no quadro 18.
Quadro 18 - Bairro Santa Teresa: perspectiva sobre a obra do empreendimento
Fluxo de veículos
Vans particulares que esperam o turista depois da visita ao Cristo não permitem flexibilidade para
estender o passeio (ex. trilhas) e atrapalham o trânsito ao fazer tour com o turista no bairro. Essa
situação pode se agravar durante a obra
Todos caminhões devem ser vistoriados/credenciadas ambientalmente (poluição);
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Se a obra for eliminar o estacionamento nas Paineiras, deve haver transporte coletivo com preços
acessíveis ao frequentador (e.g. por trecho);
Em geral aquela área não deveria ter estacionamento individual. Só o mínimo para os operadores
do empreendimento / funcionários/ fornecedores, mas não para visita.

Resíduos
A retirada de solo e entulho deixou rastro de areia nas vias do bairro.
Deve-se atentar ao impacto nas vias de acesso. A retirada diurna de entulho pode
concorrer/prejudicar as vias de uso do Parque e dos bairros.
Outro ponto refere-se à disposição de entulho antes de ser removido pelos caminhões: se chover,
por ser encosta, pode facilmente deslizar e/ou alterar via de escoamento de água. Portanto deve
haver um espaço confinado para acumulação de entulho; Há ainda a questão da poluição do ar no
movimento de solo/entulho: partículas de suspensão e/ou retenção de água.
Quanto ao resíduo especial, tememos o risco de cair pela encosta, além do risco durante o percurso
de escoamento pelas vias de transito. No local as condições de armazenamento é um outro ponto
fundamental.

Logística na fase de Construção
Deve haver controle de ruído da obra para homens, pássaros, fauna e flora (atenção a animais com
hábitos noturnos);
Treinamento dos funcionários sobre como lidar com tais animais;
Impacto da iluminação dos carros e do empreendimento;
Planejamento sobre captação de água na obra, atentando a não concorrer com usos dos vizinhos
do Parque;
Quanto ao escoamento de água deve-se atentar à possibilidade de deslizamentos / criação de vias
de escoamento – sulcos.
Uma outra preocupação é quanto ao destino dos bens culturais: e.g. cobertura de aço, telhas,
vítreos, coberta do alpendre, luminárias, portas. Sugere-se a catalogação e armazenamento destes.

Fechamento da Estrada do Redentor
Esta já causando sobrecarga na entrada pelo Sumaré

2.2.2.3 Alto da Boa Vista
Localizado no topo do Maciço da Tijuca, o Bairro Alto da Boa Vista abriga,
além do Parque Nacional da Tijuca - que ocupa grande parte de seu território, a
Gávea Pequena (residência oficial do prefeito da cidade) e a Vista Chinesa. O Alto
da Boa Vista abriga Mansões Centenárias e residências de Alto Padrão, do século
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XIX, principalmente entre as décadas de 1960 e de 1970. No entanto, o bairro vem
passando por um elevado grau de desvalorização imobiliária.
A conexão com Cosme Velho e Santa Teresa se dá pelas Estradas do
Sumaré, Redentor e Paineiras, que cruzam o Parque Nacional da Tijuca.
Entrevista com a Associação de Moradores de Tijuaçu, e consulta a outros
informantes, conclui-se que o Bairro do Alto da Boa Vista não deverá sofrer impactos
significativos em decorrência do Espaço Paineiras. Visto que a maior parte do fluxo
de turistas ao Corcovado não passa pelo Alto da Boa Vista. Com o fechamento da
Estrada do Redentor, o movimento é ainda reduzido. Pontos indicados pelos
informantes referem-se, por exemplo, ao possível apoio a projetos de lazer para os
moradores; de consciência e educação ambiental; de reciclagem e de regularização
da captação de água: “aqui cada morador conecta sua residência direto à nascente”.
O Projeto Paineiras poderia ainda beneficiar moradores do bairro ao contratar mão
de obra no local.

2.2.3. Área Diretamente Afetada (ADA) – Meio Socioeconômico
O Espaço Paineiras está localizado na zona de Uso Intensivo do Parque
Nacional da Tijuca. Como parque urbano, o Parna Tijuca está inserido em um
contexto complexo de pressões de uso pelo fenômeno de desenvolvimento da
cidade. Alguns pontos críticos são:
•

alta pressão antrópica, já que em seus limites verifica-se a existência de mais
de 40 assentamentos de baixa renda (favelas) e outros de alta renda;

•

expansão urbana e mudanças urbanísticas, via de regra desordenadas, altos
índices de violência;

•

crescente demanda das atividades turísticas relacionadas à visita ao
monumento do Cristo Redentor, que possui limitada capacidade de absorção;

•

importância como fonte de recursos hídricos;

•

uso para lazer dos frequentadores das Paineiras;

•

uso como via de passagem por meio da Estrada do Redentor (Ibase, 2006:56).

O uso turístico do Parque para visita ao monumento do Cristo Redentor
utiliza-se principalmente do trilho do Trem do Corcovado e pela Estrada das
Paineiras, passando pelos bairros de Cosme Velho ou Santa Teresa.
A Estrada das Paineiras apresenta problemas de congestionamento e de
falta de vagas de estacionamento em períodos de alta temporada. Os picos de
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visitação são os feriados prolongados, as férias de julho e os meses de dezembro a
fevereiro. O quadro 19 indica o aumento da visitação ao Corcovado.

Quadro 19 - Visitação ao Corcovado

2,342,711
2,106,124
1,896,851
1,498,7311,400,130
885,367 993,222

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Visitantes
Fonte: Parna Tijuca, 2014

Os grupos e atores sociais que exercem atividades relacionadas ao turismo
no Corcovado abarcam ambulantes, comerciantes locais, guardadores de carro,
transportadores de turistas (cooperativa de vans, empresas, taxistas), guias de
turismo, etc. Além dos turistas há ainda associações, movimentos sociais, e
indivíduos que integram o uso das Paineiras para lazer. Em geral, observou-se que
a maioria dos entrevistados não tinham informações mais precisas acerca do
empreendimento. O quadro 20 agrupa a percepção dos representantes destes
grupos, de acordo com o estudo socioeconômico.

Quadro 20 - Grupos e atores sociais da área diretamente afetada: perspectiva sobre a obra do
empreendimento
Intervenção arquitetônica/paisagística
Deve-se atentar se em decorrência da obra haverá mais corte de árvores; e ao impacto visual tanto
em relação ao prédio em si, quanto à iluminação deste e da circulação de veículos.
Durante o período de obra, minimizar o impacto paisagístico por exemplo usando telas verdes para
separar a área de obra dos visitantes, ao invés de lonas e barreiras com placas metálicas.

Ordenamento da visitação
“Precisamos ter mais respeito com o turista. Ele fica exposto ao sol e chuva. Há muitos pontos para
transporte, mas com dificuldade de fluxo, de circulação. Tudo isso está relacionado ao fato de ter a
necessidade de se estabelecer limite na visitação. Grandes concentrações de visitação aumentam a
possibilidade de furtos, por exemplo e o desconforto do visitante de tirar uma foto, poder apreciar a
paisagem, etc. Para entrar na van teria que ser somente se há ingresso para subir no corcovado, de
outra forma não.
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Priorizar a venda por internet. É muita gente que vem visitar, e isso só tende a piorar.
Informar o turista sobre as formas de acesso, sobre os empecilhos, tempo médio de
espera/visitação e se assim decidido, quando as Paineiras estiver operando, sobre a sua
incorporação no roteiro;
Falta segurança e patrulhamento; mais guarda municipal; ambulatório, fraldário e treinamento dos
funcionários pra melhor atender ao visitante, primeiros socorros etc.
Importante ter uma linha de reclamações e resposta mais ágil. É por meio de reclamações dos
turistas que podemos orientar a melhoria do serviço.
Ciclistas e pedestres são bem vindos, mas é necessário que se tenha uma via para eles e/ou
limpeza regular das margens da via. Deve-se também pensar em horários alternativos para estas
atividades, e comunicação para que se programem com antecedência.

Logística na fase de construção
Evitar a concentração de visitantes nas Paineiras. Em esforços conjuntos com operadoras de vans
e do Trem adequar os serviços e atendimento para venda de bilhetes programados, sem parada
para compra de bilhetes nas Paineiras e oferta de serviço de espera nestes pontos (bancos,
cobertura, informativo).
Concentrar etapas de maior interferência das obras em épocas de baixa demanda turística;
Permanência das vagas da prefeitura (em frente à cancela) para frequentadores das Paineiras, até
que concretizada a extensão da linha circular Largo do Machado-Silvestre;
Durante o período de obras integrar mão de obra local;
A paisagem atual com as lonas e a falta das árvores é muito negativo.
Relacionamento com operadores locais e frequentadores das Paineiras
“As coisas são decididas lá e nós que operamos aqui ficamos sem saber e somos pegos de
surpresa. De repente chegamos lá e somos informados de que hoje não pode subir porque tem algo
lá acontecendo que não sabíamos. As obras do estacionamento, os caminhões, novas regras.
Então isso financeiramente impacta a gente”.
Integrar operadores locais de atividades econômicas e sociais relacionadas ao turismo no
Corcovado (guardadores; guias; vendedores; motoristas de vans). Por exemplo, serviço de guia
para pequenos grupos em parceria com as vans e/ou diretamente nas Paineiras para trilhas e/ou
apoio ao turista nos serviços do Projeto Paineiras.
Oferecer prioridade de vagas de estacionamento para carros acompanhados de guias locais;
Apoio a programas de reciclagem de resíduos do empreendimento em comunidades do entorno;
Decisão conjunta e previa à retirada de árvores.
Plataforma de diálogo e de informação sobre andamento do empreendimento;
Espaço para incorporar sugestões; e retorno sobre resoluções.
“O técnico, ele tem toda a preparação pra ser um técnico, toda forma de estudo, mas a gente aqui,
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a gente tem a prática. É uma experiência de trabalho de anos, trabalhando. Não é ferias aqui, não é
só temporada. Estamos ha 20, 30 anos de segunda a segunda.”
Documentar resoluções, por meio de atas de reunião, memorandos, com assinatura dos
participantes.

Fechamento da Estrada do Redentor
Há reclamações de clientes, mas se houver uma boa regulamentação e não priorizar o turista frente
ao morador local, sob o entendimento de que é uma estrada parque, não há problemas.
Mas em baixa temporada não tem necessidade de ficar fechada, o movimento é muito fraco;
Se usada, esta via deve ser vista como estrada-parque.
Necessidade de articulação conjunta informações sobre plano de operação de trânsito.

Figura 35 - Cooperativa de vans e grupo de guias da comunidade do entorno, localizados
próximo ao Viaduto Rebouças

Fonte: Pesquisa de campo, Janeiro 2014.

Figura 36 - Movimento Ocupa Paineiras

Fonte: Pesquisa de campo, Janeiro 2014.
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2.2.4. Discussão dos resultados

A pesquisa do meio socioeconômico procurou identificar a percepção dos
grupos sociais acerca do Espaço Paineiras. O foco foi investigar possíveis impactos
do empreendimento quanto às atividades relacionadas à sua construção. A maior
parte dos entrevistados mostrou pouco conhecimento acerca do atual escopo do
Espaço Paineiras e as atividades previstas, assim como a dimensão destas. Em
geral, os assuntos e demandas mais recorrentes nas entrevistas foram:
1. Ordenação da visita ao Corcovado:
-

definição de limite de capacidade de visitação (orientada por critérios que
considerem a qualidade da experiência turística), de forma a poder controlar a
visitação /bloquear quando atingir limite;

-

adoção de estratégia que priorize a venda antecipada de ingressos;

2. Transparência/comunicação acerca do empreendimento e atividades
(comprometimento com minimização do impacto ambiental):
-

Diálogo e acompanhamento de resoluções;

-

Plano de reflorestamento;

-

Planejamento sobre captação/escoamento de água;

-

Planejamento sobre escoamento de resíduos;

-

Estudo de impacto de transito e estratégia de reordenação;

-

Consideração com os operadores locais;

Os atores e grupos sociais consultados apresentam nuances diferentes de
opinião acerca da obra do empreendimento. Reconhece-se a dificuldade em
equalizar as vozes representativas em reuniões, assim como em harmonizar os
interesses e opiniões. No entanto, recomenda-se um maior investimento em
comunicação social, em reuniões planejadas e facilitadas, com abertura para
incorporação de perspectivas e retorno acerca das resoluções tomadas.
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2.3.

Meio Biótico

Para o estudo do Meio Biótico apresentam-se duas áreas de estudo
distintas, mas complementares, a Flora e a Fauna. Nesse capítulo são apresentados
os resultados da caracterização das duas áreas em capítulos distintos,
aprofundando-se as informações em função das áreas de influência já definidas.

2.3.1. Flora
Os estudos da cobertura vegetal realizados para a composição do
Diagnóstico têm como objetivo caracterizar a situação atual das AII, AID e ADA do
empreendimento a partir de dados primários e secundários, servindo como
referência para avaliar os impactos da presença do empreendimento.
Nesse sentido, buscou-se evidenciar os tipos de formações vegetais
existentes, com destaque para o estado de conservação dos remanescentes mais
significativos e a configuração das condições bióticas relativas ao empreendimento.
Grande parte da caracterização biótica aqui apresentada foi subsidiada pelo
Plano de Manejo do Parna Tijuca e outros trabalhos publicados no site Amigos do
Parna Tijuca.

2.3.1.1 Contexto Regional da Flora
O Relatório do Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, 2008, cita que o
município apresenta 19,1% do território (23.408 há) coberto por áreas protegidas,
incluindo as unidades de conservação. Entre 1999 e 2000 houve um aumento
considerável no número de áreas protegidas devido a criação de uma série de
unidades de conservação, com esse número chegando a 93 áreas protegidas em
2004. Dessas são 34 parques, 26 áreas de proteção ambiental, 3 áreas de proteção
ambiental e recuperação urbana, dentre outras importantes categorias de proteção
(Figura 37).
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Figura 37: Áreas Protegidas – 2008 / por tutela. Fonte: Plano Diretor da Cidade do Rio de
Janeiro, 2009.

No município do Rio de Janeiro fazem parte da Reserva da Biosfera da Mata
Atlântica três grandes remanescentes florestais: maciços da Tijuca, da Pedra Branca
e da Serra do Mendanha-Gericinó (Figura 38). Os quais no passado eram áreas
contínuas além de estarem consideravelmente próximos geologicamente. Por esses
fatores possuem similaridade biológicas (faunística e floristica) (Plano de Manejo
PNT, 2008).
A região é ocupada predominantemente pela formação Florestal Ombrófila
Densa Secundária, sem palmeiras e se encontra em avançado estado de
regeneração. Sendo, entre outros motivos, devido ao seu valor ecológico, protegidas
pelo instrumento legal que as transformou em unidades de conservação de proteção
integral e de uso sustentável de âmbito municipal, estadual e federal. (Plano de
Manejo, 2008)
O Parque Nacional da Tijuca foi criado em 1961 compreende o Maciço da
Tijuca. Adjacente ao Parque encontra-se a Reserva Florestal do Grajaú,
recentemente transformada em Parque Estadual Grajaú (Decreto Estadual №
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32.017/2002). Isso aumenta, em parte, o cinturão protetor da floresta contida no
Parque Nacional (Rocha et alii, 2003).
Conforme cita o Plano de Manejo (2008), a oeste do Parna Tijuca e cobrindo
a região do maciço da Pedra Branca, localiza-se o maior remanescente de Mata
Atlântica do município, com uma área aproximada quatro vezes maior que este.
Atualmente ela se constitui no Parque Estadual da Pedra Branca, que inclui as
parcelas de terra acima da cota 100 até o pico da Pedra Branca, com 1.024m de
altitude, o ponto culminante da região.
O Maciço da Pedra Branca, no passado sofreu intensa degradação das suas
áreas florestadas causado pela antiga presença de várias fazendas coloniais de café
e a crescente ocupação de fazendas de diversas culturas (laranja, café e banana).
Porem se revelou relevante para a preservação dos recursos hídricos da cidade do
Rio de Janeiro. Pois em sua floresta há uma importante rede hidrográfica (oito
bacias e 53 microbacias) que abastece, em parte, a população residente do entorno
do remanescente. Isso tudo culminou no surgimento de movimentos sociais para
preservação da área e na instituição, pelo governo federal, das Florestas Protetoras
da União, no início do século XX, uma medida de proteção dos mananciais hídricos.

Figura 38: Remanescentes florestais do município do Rio de Janeiro: Maciço da Tijuca, Maciço
da Pedra Branca e Maciço Gericinó-Mendanha. Fonte: Plano de Manejo, 2008.
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Em 1974, se criou o Parque Estadual da Pedra Branca (Lei Estadual №
2.377, de 28/6/1974), recoberto com Floresta Ombrófila Densa secundária em
avançado estado de regeneração, cujo dossel pode atingir quase 30m de altura.
Neste foi incluído áreas da região com mais de 100m de altitude em uma superfície
de 12.500ha. Ali se encontram distintas espécies exóticas da flora, como Mangifera
indica (Mangueira), Artocarpus heterophyllus (jaca), Coffea arábica (café) e
Myrciaria cauliflora (jabuticaba), em meio às espécies nativas, como Cariniana
estrelensis (jequitibá) e C. legalis, e as espécies endêmicas do Rio de Janeiro, como
a Cryptocarya jacarepaguensis. Embora faltem estudos específicos sobre as
comunidades da fauna e da flora desse remanescente sabe-se que nesse tipo de
formação vegetal espécimes da flora arbórea servem de hospedeiros para uma
diversificada flora de epífitas, como bromélias e orquídeas, com ocorrência de
algumas espécies ameaçadas de extinção (Plano de Manejo, 2008).
O Maciço do Gericinó-Mendanha e da Serra da Madureira localizado a oeste
e norte do municípoo do Rio de Janeiro é composto por florestas secundárias em
estágio avançado de regeneração, onde ainda se localizam as nascentes e os
cursos d’água que abastecem parcialmente a população moradora do entorno.
Dessa forma sendo considerado um importante remanescente florestal da Mata
Atlântica, com cerca de 60% da área em bom estado, parte deste tornou-se
protegida como Área de Proteção Ambiental do Gericinó-Mendanha (Lei Estadual №
1.331, de 12/7/1983).
Dentre as típicas espécies da região estão Lecythis pisonis, Cedrela fissilis,
Chorisia speciosa, Caesalpinia echinata, Cariniana legalis e C. estrelensis,
Hymenaea courbaril, Mezilaurus navalium e Elterpes edulis. Havendo ainda
espécies típicas do bioma que estão ameaçadas de extinção, segundo o Guia das
Unidades de Conservação Ambiental do Rio de Janeiro, elaborado em 1998.
Conforme citado pelo Plano de Manejo (2008):
A relevância da região obteve reconhecimento internacional após
seu tombamento pela UNESCO (Comissão de estudos para o tombamento
do Sistema Serra do Mar/Mata Atlântica, 1991), como parte integrante da
Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. Em 1993, foi criado o Parque
Ecológico do Mendanha (Lei Municipal № 1.958 de 5/4/1993). Nos anos
subseqüentes, foram incorporadas a essa área terras da antiga Fábrica de
Tecidos Bangu, pertencentes ao Banco do Brasil S.A., conforme Decreto
Municipal № 20.227, de 16/7/2001, totalizando 1.422,83ha. Este foi
renomeado como Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, conforme
a nomenclatura do SNUC.

O Plano de manejo aponta que a área desmatada (cota acima dos 100m)
dos remanescentes florestais do município do Rio de Janeiro dobrou em 12 anos
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(1972 a 1984). O aumento da ocupação de áreas vegetadas remanescentes
continua tendo sido citado pelo Plano Diretor da Cidade do Rio de Janeiro, 1992,
uma estimativa de perda aproximada de 4 m²/dia de área verde. Dentre os principais
motivos estão o intenso crescimento urbano. Outro fator que chama a atenção é a
progressão da cultura da banana que vem de forma gradativa substituindo a
vegetação de Mata Atlântica nos três principais remanescentes florestais, o que
dificultando a imediata detecção do problema e a conseqüente perda de recursos
bióticos.
Este fator é ainda mais agravante nas encostas do Maciço do GericinóMendanha, nas áreas de entorno do Parque Estadual da Pedra Branca e na APA de
Grumari. Pensando em amenizar a perda de recursos bióticos se projetou a criação
de um corredor ecológico interligando os maciços da Tijuca e da Pedra Branca,
contudo auto-estradas e inúmeras vias de circulação de veículos separam ou
mesmo atravessam dificultam a ligação entre elas.

2.3.1.2 Floresta Ombrófla Densa (Floresta Tropical Pluvial)
A Floresta Ombrófila Densa, termo que substitui a antiga nomenclatura,
Floresta Tropical Pluvial, caracteriza-se pela predominância de árvores de grande
porte além de lianas lenhosas e epífitas em abundância. O dossel superior é
constituído predominantemente de árvores perenifólias cujas copas se tocam
intensamente resultando em um aspecto fechado e denso. Dentre os fatores
abióticos que caracterizam a formação estão a umidade e a temperatura que
determina uma situação bioecológica praticamente sem período biologicamente
seco, reflexo de fatores climáticos tropicais de elevadas temperaturas (médias de
25o C) e de alta precipitação, bem-distribuída durante o ano (de 0 a 60 dias secos)
(Blum, 2008; IBGE, 2012).
A Floresta Ombrófila Densa foi subdividida em cinco formações ordenadas
segundo uma hierarquia topográfica. Estas refletem fisionomias diferentes de acordo
com as variações ambientais das faixas altimétricas e de situações geomorfológicas.
São elas denominadas Formação Aluvial, das Terras Baixas, Submontana, Montana
e Altomontana.

2.3.1.3 Área de Influência Indireta – Meio Biótico - Flora

Na floresta Tropical, no que diz respeito às espécies arbóreas, A grande
maioria das espécies tende a ocorrer em baixa densidade, ou seja, em uma
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determinada área poucas espécies dominam parte considerável da distribuição de
abundâncias relativas (as espécies dominantes), enquanto o restante se constitui de
algumas espécies de abundância mediana. Isso resume uma estrutura oligárquica
na distribuição das abundâncias relativas das espécies arbóreas (Campbell, 1994
apud Plano de Manejo, 2008).
A partir das afirmações de Campbell, 1994 (apud Plano de Manejo, 2008) a
variação na estrutura da distribuição das abundâncias relativas das espécies
arbóreas é um fator que permite prever o estresse ambiental. Pois a dominância
relativa das espécies dominantes tenderá a ser maior e, menor será o número de
espécies raras e sua participação na estrutura da comunidade. Este fator é
diretamente proporcional quanto maior o grau de estresse ambiental a que é
submetida uma floresta, seja ele natural ou antrópico.
Apesar dos estudos realizados ao longo dos anos No Parna Tijuca, devido
as suas proporções e complexidade do bioma existe uma carência virtual de dados
quantitativos sobre a abundância das espécies. Porém é possível, segundo
resultados de alguns estudos da estrutura da vegetação e de suas condicionantes
ambientais relacionadas, observar indícios de que os estádios de sucessão da
vegetação do Parque variam ao longo de sua área.
Dessa forma, Marcos & Silva Matos, 2003 afirmam que:
...os quadrantes voltados para o norte possuem estrutura que é
indicativa de estádios de sucessão menos avançados em comparação com a
vegetação florestal voltada para o sul. Nas vertentes orientadas para o norte,
três fatores principais foram apontados como reguladores, de forma isolada
ou em conjunto, do atual estádio de desenvolvimento florestal: a passagem
do fogo recorrente, a presença de condições climáticas mais adversas e a
deposição de poluição atmosférica proveniente da cidade. Porém, a presença
do palmito jussara (Euterpe edulis) em áreas com distintos graus de
degradação no Parque indica o potencial de recuperação das matas e a
existência de fauna dispersora em tais locais.

No Parna Tijuca, a fim de subsidiar o novo zoneamento da unidade, após 25
anos desde a elaboração de seu primeiro plano de manejo (1981) foram realizados
levantamentos a partir de Avaliação Ecológica Rápida (AER). Esta metodologia
integra múltiplos níveis de informações desde imagens de satélites e sobrevoos, até
avaliações de campo bem detalhadas. A AER da flora é um levantamento flexível
que visa caracterizar áreas com pouca ou nenhuma informação botânica ou ainda
complementar ou atualizar as informações disponíveis. A partir dos dados obtidos é
possível gerar mapas ecológicos atualizados e informes que descrevem o meio
físico, a vegetação, fauna, assim como as atividades humanas e uso atual da terra
(Plano de Manejo, 2008; Sayre, 2000).
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Conforme descrito pelo Plano de Manejo (2008), em 2005 (estação chuvosa)
uma equipe multidisciplinar realizou os levantamentos na vegetação do parque
baseados em métodos de análise estrutural sobre características fisionômicoestruturais da vegetação e características do habitat.
Para a avaliação foram escolhidos cinco sítios de amostragem com relevo
superior a 300m de altitude, sendo:
Sítio I – vale entre a Pedra Bonita e Pedra da Gávea;
Sítio II – Morro do Archer;
Sítio III – complexo Mocke-Cocharane;
Sítio IV – complexo da Mata do Pai Ricardo - Morro Queimado; e
Sítio V – Sumaré.
Nesses em uma área total de cerca de 6.600m², distribuídos em 21 pontos
com 314m² cada, foram registrados os espécimes ocorrentes, gerando um
diagnóstico complementar atualizado da vegetação do Parque Nacional da Tijuca.
Para tal todos os espécimes observados foram registrados, identificados e/ou
classificados. Posteriormente, as espécies arbóreas e arbustivas foram
categorizadas em pioneiras (PI), secundárias iniciais (SI) e secundárias tardias (ST)
com base na literatura com o objetivo de caracterizar o estádio de sucessão da área.
Dentre os resultados da AER foram amostrados 682 indivíduos pertencentes
a 226 táxons, dos quais 22 táxons foram adicionados à lista secundária gerada
(Conforme Anexo XIII do Plano de Manejo, 2008).
De acordo com o Plano de Manejo, através da categorização dos espécimes
levantados foi possível observar que no geral, o número médio (+Desvio Padrão) de
taxa nos três grupos ecológicos, por ponto de amostragem, ratificou o caráter
secundário tardio da vegetação do Parque (Figura 39). Dessa forma, a distribuição
do número de táxons por grupo ecológico nos pontos avaliados (Figura 40)
apresentou os seguintes valores para:
•

Espécies pioneiras - 81% = 0_2 spp;

•

Espécies secundárias iniciais - 52% = 3_5 spp; 19% = 6_8 spp;

•

Espécies secundárias tardias - 33% = 3_5 spp; 52% = 6_8 spp.
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Figura 39: Gráfico representando o número médio (+ desvio padrão) de Táxons Pioneiros (Pi),
Secundários Iniciais (SI) e Secundários Tardios (ST) determinados nos 21 pontos amostrados
(área do ponto = 314m²). Fonte: Plano de Manejo do Parna Tijuca, 2008.

Figura 40: Gráfico representando a distribuição do número de táxons dos 3 Grupos Ecológicos
(Pioneira – Pi; Secundários Iniciais – SI; Secundários Tardios – ST) nos 21 pontos amostrados
(área do ponto 314m²). Fonte: Júlio Avelar, 2005 apud Plano de Manejo do Parna Tijuca, 2008.

Os valores apresentados mostram uma tendência onde a maioria dos pontos
possui um número reduzido de pioneiras, um número mediano de secundárias
iniciais e um percentual mais elevado de secundárias tardias. O que retrata o
avançado estado de regeneração em que se encontra a vegetação do Parna Tijuca.
Entretanto, este padrão geral pode mascarar variações existentes nas escalas
menores (pontos e sítios) e que são mais adequadas a fornecimento de subsídios
para o manejo da UC (Plano de Manejo, 2008).
Atualmente, o Parna Tijuca conta com 1.625 espécies vegetais, sendo 433
ameaçadas de extinção, o que comprova o elevado valor que o parque possui para
a conservação da biodiversidade nativa da Mata Atlântica.
De forma geral, no que diz respeito à composição florística Neste local, as
principais famílias que compõem o estrato arbóreo, com média de 30m de altura,
são: Bignoniaceae, Bombacaceae, Euphorbiaceae, Lauraceae, Leguminosae,
Melastomataceae, Moraceae, Myrtaceae, Sapotaceae e Vochysiaceae. Entre as
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espécies típicas nativas podemos citar o ipê-amarelo (Tabebuia chrysotricha), o
fedegoso (Senna macranthera), a aleluia (S. multijuga), o pau-ferro (Caesalpinia
férrea), a sibipiruna (C. peltophoroides), o jacarandá (Dalbergia ningra), o jequitibá
(Cariniana legalis e C. estrellensis), a canela (Nyctandra sp, Ocotea sp.), a orelhade-macaco (Enterolobioum contortisiliquum), garapa (Apuleia leocarpa), gonçalo
alves (Astronium fraxinifolium), a paineira (Chorisia speciosa), as embaúbas
(Cecropia hololeuca e C. glaziovii), o anda-açu (Johannesia princeps), a
quaresmeira (Tibouchina granulosa), o pau-ferro (Caesalpinia ferrea var.
leiostachya), pau-d´alho (Gallesia gorarema), angico (Pseudopiptadenia contorta),
pau-jacaré (Piptadenia gonoacantha), carrapeteira (Guarea guidonea) e cedro
(Cedrela odorata).
É interessante ressaltar que o jequitibá-rosa, citado anteriormente, é
considerado o gigante do Parque, tendo sido identificado e medido no Parque um
indivíduo com 2,5 metros de diâmetro e idade média entre 250 e 300 anos.
Entre as espécies exóticas que compõem o estrato arbóreo ocorrem o
eucalipto, a dracena, a nogueira, a jaqueira, a mangueira, a fruta-pão, o jamelão e a
jaboticabeira.
É notável também, em algumas áreas, o sub-bosque composto por árvores
jovens, arbustos e ervas de folhas grandes que caracterizam a mata fechada,
dificultam o acesso e diminuem a visibilidade no interior da floresta. As espécies
arbustivas mais representativas são: samambaiaçu (Dicksonia sellowiana), sonhos
d´ouro (Psychotria nuda), leandra (Leandra nianga), manacás (Brunfelsia sp.), as
begônias (Begonia coccinea, B. arborescens, Piper amplum, P. arboreum, Rudgea
macrophylla, R. corniculalta, Quararibea turbinata, Bathysa stipulata, Mollinedia
lanceolata, Eugenia olivacea,
Solanum gnaphalioides), e as palmeiras
(Astrocaryum aculeatissimum, Euterpe edulis, Genoma schottiana). Entre os
arbustos não nativos ocorrem principalmente bananeiras, o lírio-do-brejo, a dracena
(Dracaena fragrans) e o café (Coffea arabica).
Na vegetação rasteira há uma predominância do bico do guará, da begônia,
do caeté, da avenca, de samambaias nativas. Quanto as espécies exóticas ocorre a
maria-sem-vergonha (Impatiens sultanii), o capim-colonião (Panicum maximum) e o
Pteridium aquilinum (um pteridófito) (Malta, 2008; Plano de Manejo, 2008).
Malta (2008), em seu trabalho no que diz respeito às epífitas diz:
Nos afloramentos rochosos destacam-se as orquídeas dos gêneros
Epidendrum e Zygopetalum, algumas cactáceas e a canela-de-ema. Entre as
epífetas, predominam as bromélias (várias espécies de Vrieseas, Aechmeas,
Tillandsias etc) e as orquídeas (como as dos gêneros Maxillaria e Octomeria)
sendo o PNT, abrigo de pelo menos 100 espécies de bromélias e algumas
espécies de orquídeas endêmicas.”
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De um modo geral o Parna Tijuca aponta uma riqueza de espécies alta
(1.625 taxa) entre Bryophyta (20 famílias, 28 gêneros e 39 espécies), Pterophyta (18
famílias, 46 gêneros e 140 espécies), Gimnospermae (2 famílias, 2 gêneros e 2
espécies) e Angiospermae (117 famílias, 577 gêneros e 1.438 espécies + 6 infraespecíficos). Sendo estes dados obtidos a partir de dados secundários e primários
(AER) e indica um bom nível de conhecimento sobre as espécies de sua flora.
Infelizmente, devido a fatores como o desmatamento para a extração de
madeira de lei, lenha e de carvão, a utilização de práticas de cultivo baseadas no
corte raso e no fogo, a extensão do plantio de culturas exóticas e ocupação humana
crescente na cidade, ao longo de séculos, a biodiversidade do Parque foi
prejudicada. Estes entre outros motivos justificam a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente do Rio de Janeiro (SMAC) a afirmar que 11 espécies que ocorriam no
município e no Parque estariam extintas (Tabela 02).
Tabela 2: Espécies Extintas no Município do Rio de Janeiro com Ocorrência no Parque
Nacional da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro. Fonte: Plano de Manejo do Parna Tijuca, 2008;
IPP, 2005.

Família
Apocynaceae
Asteraceae
Bromeliaceae
Lentibulariaceae
Monimiaceae

Moraceae
Orchidaceae

Espécie
Ditassa hispida
Vernonia tijucana
Nidularium utriculosum
Uricularia geminiloba
Mollinedia corcovadensis
Mollinedia heteranthera
Siparuna minutiflora
Maclura tinctoria
Encyclia viridiflora
Epidendrum revolutum
Pleurothallis hymenantha

Neste contexto é interessante dizer que outro fator que leva a extinção de
espécies na terra é a introdução de espécies exóticas, sendo o segundo maior fator
de extinção de espécies na Terra, perdendo apenas para a destruição de habitat.
Davis, 2003, afirma ainda que na maioria dos casos sua ocorrência se deve à
introdução de predadores ou patógenos de espécies nativas por exóticas e não por
competição por recursos, como é o caso entre as espécies de plantas.
No Plano de Manejo do Parna Tijuca (2008) foi divulgada uma lista parcial
(Tabela 03) com as 35 espécies exóticas mais conhecidas encontradas atualmente
no Parque.
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Tabela 3: Lista Parcial das Espécies Vegetais Exóticas Introduzidas no Parque Nacional da
Tijuca, Estado do Rio de Janeiro. Fonte: Plano de Manejo do Parna Tijuca, 2008.

2.3.1.4 Área de Influência Direta – Meio Biótico - Flora
Dentre os 5 sítios avaliados pela AER realizada pelo Plano de Manejo (2008)
três deles estão localizados na Serra da Carioca (Figura 41). São eles:
Sítio III – complexo Mocke-Cocharane;
Sítio IV – complexo da Mata do Pai Ricardo - Morro Queimado; e
Sítio V – Sumaré.
A partir desses dados é possível extrapolá-los de modo a caracterizarmos a
situação que se encontra a AID, considerando que este padrão geral pode mascarar
variações existentes em escalas menores.
A avaliação feita no complexo Mocke-Cocharane (Sítio III) que é uma área
com histórico de interferência humana. Ao longo deste Sítio a estruturação dos
grupos ecológicos varia de forma relativamente alta, ou seja, áreas com
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predominância de pioneiras (Pi) e Secundárias Iniciais (SI) sobre as Secundárias
Tardias (ST) até áreas em que as ST predominam sobre as Pi e SI.De modo geral a
presença de lianas é freqüente, assim como a relativa escassez de outras formas de
vida (e. g. epífitas).
Onde houve predominância dos táxons ST o dossel apresentou uma altura
média entre 25 e 35 metros, sendo possível detectar a presença dos 3 estratos
arbóreo-arbustivos. O dossel apresenta espécies típicas do bioma como Vochysia
laurifolia, Pseudopiptadenia leptostachia, Qualia sp, Ecclinusa ramiflor, Pera
glabrata, Eriotheca sp, Couepia sp. Guarea sp., Eugenia prasina, Rheddia sp. e
Maytenus sp.
No estrato arbóreo também foi identificado Joannesia princeps, Cassia
ferruginea e Anadenanthera colubrina entre as espécies Pioneiras e Miconia
guianensis, Xylopia brasiliensis, Nectandra membranacea, Ficus
Lamanonia ternata pertencentes ao grupo das Secundárias Tardias.

insipida,

Reforçando o estágio de regeneração encontrado em algumas áreas foram
registradas a presença de tardias no sub-bosque como Tryginaea sp, Ficus
pulchella, Pseudopiptadenia leptostachya, Psychotria nuda, Plinia glomerata.
Devido as atividades antrópicas e interferências pretéritas foi diagnosticado
a presença freqüente de lianas e a relativa escassez de outras formas de as e
também espécies exóticas (bananeira, café, jaqueira entre outras).
No Complexo Pai Ricardo e Morro Queimado (Sítio IV) a AER revelou que
na maior parte dos pontos analisados ocorre a prevalência das ST sobre as Pi e SI.
O dossel varia em altura entre 10m (área com indícios de queimada) e pontos com
mais de 40 metros onde ocorrem espécies emergentes como Cariniana legalis,
Cedrela fissilis, Terminalia januarensis. De modo geral são raras as lianas, mas as
demais formas de vida estão bem representadas no dossel e no solo (e.g. epífitas).
As espécies Pi são representadas por Gochnatia polimorfa, Cecropia
glaziovii e Tibouchina granulosa, entre as SI estão Pseudobombax grandiflorum,
Clethra scabra, Brunfelsia sp., Miconia guianensis, Myrcia rostrata, Lamanonia.
ternata, Erythroxylum pulchrum e Hyeronima alchorneoides. Já os táxons ST
identificados foram Pera obovata, Panopsis multiflora, Andira sp., Ocotea sp.,
Daphnopsis martii, Pausandra megalophylla, Rudgea macrophylla, Ecclinusa
ramiflora, Cryptocarya moschata,
Vochysia tucanorum, Lecythis pisonis,
Aspidosperma ramiflorum, Trichilia sp., Jacaratia heptaphylla, Pausandra
megalophylla, Rudgea macrophylla, Amphirrhox sp., Trigynaea sp., Trichilia sp.
Na região do morro do Sumaré (Sítio V) os estudos sugerem que esta área
se encontra em estádio de sucessão de médio para avançado. De forma geral, a
proporção entre os três grupos ecológicos (Pi, SI e ST) se mostrou mais estável
entre os pontos levantados e similar ao padrão geral. Neste sítio a presença de
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lianas é relativamente alta e, em contrapartida, foi registrada a carência de outras
formas de vida (e. g. epífitas).
A fisionomia vegetal se apresenta estratificada. No estrato inferior do dossel
(<10m) são encontrados elementos da flora PI como as espécies Solanum sp,
Cecropia glaziovii e Lantana camara, mas ocorre a predominância de SI, por
exemplo Rollinia dolabripetala, Xylopia brasiliensis, Alchornia iricurana e
Geissospermum vellozii e de ST, dentre elas Ecclinusa ramiflora, Psychotria
carthagenensis, P. nuda,
Pausandra megalophylla, Ocotea sp., Astrocarium
aculeatissimum. Porem no estrato médio (10-20m), e superior (>20m) predomina
espécies ST como Sloanea sp., Senefeldera multiflora, Amphirrhox sp., Trigynaea
sp., Trichilia sp., Ocotea sp., Eriotheca pentaphylla, Pseudopiptadenia leptostachia,
Qualea gestssiana, Vochysia laurifólia, Couepia sp., Ocotea sp., Sloanea sp.
A similaridade na ordem do número de táxons dos três grupos ecológicos se
manter a mesma em todos os sítios, indicam a existência de diferenças sutis quanto
ao estádio de sucessão nas áreas, o qual de forma geral se apresenta em estádio
de sucessão de médio para avançado.

Figura 41: AID meio biótico- Serra da Carioca
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2.3.1.5 Área Diretamente Afetada – Meio Biótico - Flora
Para tanto, foram considerados os dados existentes por levantamento
florístico realizado pelo empreendedor, antes da primeira intervenção no local.
Ressalte-se que, tendo o presente estudo sido realizado após a intervenção,
passou-se a analisar também a situação hoje existente, sendo os impactos da
supressão e respectivas medidas já avaliadas anteriormente e aqui indicadas.
Conforme dados do levantamento florístico realizado em toda a área
diretamente afetada, realizado pelo empreendedor para supressão da vegetação,
percebe-se que a área onde se encontra o Hotel Paineiras teve historicamente a
vegetação nativa original suprimida, vindo a receber intervenções antrópicas durante
toda implantação e uso das edificações ali existentes. Assim, há uma grande
quantidade de indivíduos de espécies exóticas como os abacateiros, mangueiras,
jaqueiras, e nativas brasileiras como o andá-açu, porém não correspondentes à
vegetação original esperada.
Também a existência de espécies nativas
normalmente não plantadas, pioneiras de vida mais curta como lixeira, crindiúva e
embaúba, demonstram a semeadura natural da área considerando o entorno
florestado, em que algumas espécies por sua localização acabam preservadas da
roçagem e capina.
Consta do levantamento, a ocorrência das seguintes espécies na Área
Diretamente Afetada, indicadas na tabela 04:

Tabela 4: Levantamento Florístico da Área Diretamente Afetada pelo Espaço Paineiras
Nome Popular
mangueira
Aroeira
Cajazeira
ariticum-do-mato
congonha
araucária-excelsa
palmeira-real
palmeira-rabo-depeixe
areca-bambu
pau-d'água
grandiúva
coração-de-bugre
carne-de-vaca
Guaperê
Tapiá
andá-assú
sangra-d'água
Mamona
Monjoleiro

Espécie
Mangifera indica L.
Schinus terebinthifolius Raddi
Spondias cf. venulosa Mart. ex Engl.
Rollinia sylvatica (A. St.-Hil.) Mart.
Ilex sp.
Araucaria columnaris Hook.
Archontophoenix cunninghamii H. Wendl. & Drude

Família
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Annonaceae
Aquifoliaceae
Araucariaceae
Arecaceae

Caryota mitis Lour.
Dypsis lutescens (H. Wendl.) Beentje & J. Dransf.
Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl.
Trema micrantha (L.) Blume
Maytenus cf. robusta Reissek
Clethra scabra Pers.
Lamanonia ternata Vell.
Alchornea iricurana Casar.
cf. Joanesia princeps Vell.
Croton urucurana Baill.
Ricinus communis L.
Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan

Arecaceae
Arecaceae
Asparagaceae
Cannabaceae
Celastraceae
Clethraceae
Cunoniaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Euphorbiaceae
Fabaceae
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pau-brasil
Mangalô
pau-jacaré
Manduirana
pau-cigarra
Canela
Canela
Abacateiro
Paineira
mata-pau-deespinho
Pixirica
Quaresmeira
Canjerana
Cedro
marinheiro-dobrejo
Jaqueira
figueira-vermelha
Figueira
Capororoquinha
guabiroba-defolha-crespa
Goiabeira
Jambo
Mexerica
falsa-murta
mamica-de-cadela
cafezeiro-bravo
árvore-samambaia
embaúba-prateada
Embaúba
Lixeira
N. I.
Morta
Liana

Caesalpinia echinata Lam.
cf. Platycyamus regnellii Benth.
Piptadenia gonoacantha (Mart.) J.F.Macbr.
Senna macranthera (DC. ex Collad.) H.S.Irwin & Barneby
Senna multijuga (Rich.) H.S. Irwin & Barneby
cf. Nectandra membranacea (Swartz) Griseb.
Nectandra sp.
Persea americana Mill.
Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna

Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Lauraceae
Lauraceae
Lauraceae
Malvaceae

cf. Spirotheca passifloreides Cuatrec.
Miconia sp.
Tibouchina granulosa (Desr.) Cogn.
Cabralea canjerana (Vell.) Mart.
Cedrela odorata L.

Malvaceae
Melastomataceae
Melastomataceae
Meliaceae
Meliaceae

Guarea macrophylla Vahl
Artocarpus heterophyllus Lam.
Ficus clusiifolia Schott ex Spreng.
Moraceae
Myrsine coriaceae (Sw.) R.Br.

Meliaceae
Moraceae
Moraceae
Moraceae
Myrsinaceae

Campomanesia reitziana D. Legrand
Psidium guajava L.
Syzygium cf. malaccense (L.) Merr. & L.M. Perry
Citrus deliciosa Tem.
Murraya paniculata (L.) Jacq.
Zanthoxylum rhoifolium Lam.
Casearia sylvestris Sw.
Filicium decipiens (Wight & Arn.) Thwaites
Cecropia hololeuca Miq.
Cecropia pachystachya Trécul
Aloysia virgata (Ruiz & Pav.) Pers.
não identificada
Morta
Liana

Myrtaceae
Myrtaceae
Myrtaceae
Rutaceae
Rutaceae
Rutaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Urticaceae
Urticaceae
Verbenaceae
Não identificada
Morta
Liana

Conforme consta do levantamento realizado antes da intervenção, a espécie
mais abundante na ADA é o Abacateiro (Persea americana Mill.) com 46 indivíduos,
seguida da Jaqueira (Artocarpus heterophyllus Lam) com 21 indivíduos. As duas
espécies são de grande porte, exóticas, amplamente plantadas na região e em todo
o Brasil por seus frutos muito consumidos pelo homem.
A predominância dessas espécies, bem como das paisagísticas Palmeira
Real (Archontophoenix sp), e Palmeira Rabo-de-peixe (Caryota mitis Lour),
respectivamente apresentando 12 e 14 indivíduos na Área Diretamente Afetada,
evidenciam que esta sofreu ampla intervenção pelo homem, que ali edificou e
arborizou contemplando necessidades paisagísticas, e fornecimento de sombra e
frutos.
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Também apresentaram abundância, espécies nativas pioneiras,
características de áreas degradadas em recuperação, como a Crindiúva (Trema
micrantha (L.) Blume) e a Carne-de-vaca (Clethra scabra Pers.), respectivamente
com 12 e 14 indivíduos existentes na ADA antes da intervenção. Essas espécies
também costumam crescer em áreas verdes alteradas pelo homem, tais como
jardins e quintais, próximas a áreas florestadas, o que ocorre efetivamente na ADA.
Essas espécies evidenciam as bordas dos fragmentos no entorno, e as “falhas” de
manutenção nas áreas verdes, onde tais espécies crescem com rapidez entre uma e
outra roçagem, acabando por permitir seu crescimento.
Da mesma forma, e tendo em vista a antiguidade da ocupação no local, com
presença de árvores de grande porte com sombreamento, permitiu nas mesmas
condições de borda e regeneração natural, a presença abundante de espécie de
sobosque, como o Guaperê (Lamanonia ternata Vell) com 19 indivíduos.
Em análise do inventário realizado, verifica-se que a presença de espécimes
de grande porte, se dava principalmente no estacionamento do Hotel Paineiras,
pavimentado em pedras e ricamente arborizado, com presença de árvores em
crescimento, e outras já adultas como figueiras, cedros, pau-brasil e espécies
exóticas como a jaqueira.
Das de grande porte, se destacam entre as espécies nativas: um exemplar
de cedro (Cedrela odorata L.) com diâmetro na altura do peito - DAP – em 101 cm;
uma figueira-vermelha (Ficus clusiifolia Schott ex Spreng) com DAP em 99 cm; um
mangalô ou pau-pereira (Platycyamus regnellii Benth) com DAP em 61 cm; um matapau-de-espinho (Spirotheca passifloreides Cuatrec.) com DAP em 114 cm; e um
pau-brasil (Caesalpinia echinata Lam.) com DAP em 75 cm.
Entre as exóticas de grande porte, se destacam as jaqueiras (Artocarpus
heterophyllus Lam), inclusive uma com 142 cm de DAP, e uma araucária-excelsa
(Araucaria columnaris Hook.).
Em número de indivíduos encontrados, destacam-se as espécies nativas
Paineira (Ceiba speciosa (A. St.-Hil.) Ravenna), e pau-brasil (Caesalpinia echinata
Lam.), respectivamente apresentando 10 e 6 indivíduos, na sua maioria ainda em
crescimento, sendo as paineiras encontradas plantadas em bosque, e os pau-brasil
plantados no estacionamento.
Na ADA - Área Diretamente Afetada – as características da vegetação
predominante se compara com o que existe na AID e na AII. Essas áreas se
encontram conectadas e inseridas nas áreas umas das outras, ou seja, o parque
nacional da tijuca (AII) é composto por quatro setores os quais apresentam
características semelhantes, no que diz respeito à flora da região, pois por muito
tempo formaram uma grande floresta. Um desses setores é a serra da Carioca (AID)
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no qual está localizado o Hotel Paineiras, pertencente à área do projeto do futuro
Espaço Paineiras (ADA).
De forma geral a antropização pretérita é uma característica singular a toda
a área do Parna Tijuca (inclusive AID e ADA) tornando comum a presença de
espécies exóticas (jaqueira, abacateiro, dracena, palmeiras) trazidas pelo homem,
para fins alimentício e paisagístico, por exemplo, e, muitas vezes disseminadas
pelos animais.
No que diz respeito sobre as espécies nativas que faziam parte da flora da
ADA, são exemplos, Rollinia sylvatica, Trema micranta, Maytenus cf. robusta,
Clethra scabra, Lamanonia ternata, Alchornea iricurana, Croton urucurana,
Anadenanthera colubrina, Platycyamus regnellii, Piptadenia gonoacantha, Senna
macranthera e S. multijuga, Nectandra spp, Ceiba speciosa, Spirotheca
passifloreides, Cedrela odorata, Guarea macrophylla, Ficus clusiifolia, entre outras.
Estas também são representativas das espécies nativas que ocorrem na AID e AII,
tanto as Pioneiras, características de áreas degradadas em recuperação (e. g.
Trema micrantha e Clethra scabra), quanto à presença de espécie de subosque,
como o Guaperê (Lamanonia ternata Vell) e ainda, verifica-se a ocorrência de
espécimes de grande porte como Cedrela odorata, Ficus clusiifolia, Platycyamus
regnellii, Spirotheca passifloreides entre outras.
Contudo, considerando os estratos encontrados, diâmetro e altura média das
árvores e biodiversidade vegetal podemos afirmar que a ADA se encontrava em
estádio secundário inicial de recuperação, de forma semelhante a encontrada em
algumas áreas mais afetadas por ações pretéritas.

2.3.2. Fauna
Este relatório foi constituído a partir dos dados de estudos disponíveis sobre
a fauna da região, especialmente o Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca
(1981 e 2008), bem como em visitas ao local e análise do projeto do
empreendimento.
Desta forma o Relatório de Fauna constitui importante aplicação das bases de
dados da fauna da região, atualizados e que possibilitarão dar subsídio ao Plano de
Controle Ambiental.
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2.3.2.1 Contexto Regional da Fauna
A Mata Atlântica abrange todo o litoral brasileiro, consistindo em um hotspots
de biodiversidade. É uma das cinco regiões mundiais que ostentam o maior número
de espécies endêmicas, tanto em número total quanto em número de espécies por
área. Sua área hoje se encontra reduzida a 5% ou 7% da cobertura original e ainda
sofre fortes pressões antrópicas, encontrando-se continuamente sob séria ameaça
(BIODIVERSITAS, 2003). Contudo, em alguns fragmentos de floresta, os níveis de
biodiversidade ainda são dos maiores do planeta (Plano de Manejo, 2008).
Dentre as consequências da situação apresentada está a instabilidade
ecológica que gera redução populacional e compromete o fluxo genético entre as
populações de organismos generalistas ou especialistas, o que pode resultar em sua
extinção.
Devido a importância do bioma Mata Atlântica tem-se a necessidade de mais
pesquisas voltadas para a biodiversidade faunística e que considere a complexidade
estrutural do ecossistema de cada município ou estado.
A Partir dos estudos existentes, considerando listas de ocorrência de
espécies para o Estado do Rio de Janeiro, os levantamentos de vertebrados
terrestres indicam um total de 1.129 espécies conhecidas, sendo 166 espécies de
anfíbios, 127 de répteis, 183 de mamíferos (Rocha et alii, 2003) e 653 de aves
(Alves et alii, 2000).
Conforme apresentado pelo Plano de Manejo, 2008:
Quando se analisa a ocorrência de espécies endêmicas por grupo de
vertebrados terrestres, observa-se a existência que 32 espécies de anfíbios
(19,3%), cinco de répteis (4%), cinco de aves (0,8%) e três de mamíferos
(1,6%) são endêmicas do Estado do Rio de Janeiro, o que totaliza 45
espécies. (Rocha et alii, 2003).
Para a Mata Atlântica, são registradas 340 espécies de anfíbios
(Haddad & Abe, 1999), sendo que 48,8% ocorrem no Estado do Rio de
Janeiro. Para os demais grupos de vertebrados terrestres temos: 197
espécies de répteis (Haddad & Abe, 1999), 1.020 espécies de aves (Pacheco
& Bauer, 1999) e 183 espécies de mamíferos (Rocha et alii, 2003), que
representam respectivamente, 65%, 64% e 66% das espécies que ocorrem
no Estado do Rio de Janeiro. Com relação ao endemismo, temos que 20%
das espécies de anfíbios, 24,4% dos répteis, 23,8% de aves e 19,7% de
mamíferos descritas para este estado são endêmicas ao bioma Mata
Atlântica (Rocha

et alii, 2003). Os altos valores encontrados para a

ocorrência dos distintos grupos no estado, associado às taxas de endemismo
indicam que os remanescentes florestais do Rio de Janeiro se configuram em
regiões de grande importância biológica, dentro do hotspot da Mata Atlântica.
Seletivamente, os maiores e mais preservados resquícios da Mata
Atlântica de todo o Estado do Rio de Janeiro situam-se nas maiores altitudes.
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Conseqüentemente, as espécies que se utilizavam das formações mais
próximas do nível do mar estiveram mais sujeitas às profundas alterações
ambientais provocadas pela ocupação antrópica e, possivelmente, com o
tempo elas se extinguiram, ou passaram a correr o risco de desaparecerem
em pouco tempo (SMAC/RJ, 2000).

Conforme Anexo IV do Plano de Manejo do PARNA Tijuca (2008) das 48
espécies de mamíferos terrestres ameaçadas em todo o território brasileiro 14 são
espécies endêmicas da Mata Atlântica e algumas delas ainda ocorrem dentro dos
limites do município do Rio de Janeiro, distribuindo-se pelas várias formações
vegetais da Floresta Atlântica (matas, mangues e restingas). Segundo SMAC/RJ
(2000) 23 dessas espécies ocorrem no Município do Rio de Janeiro sendo que 15
estão ameaçadas (Bradypus variegatus, Tamandua tetradactyla, Artibeus cinereus,
Chiroderma doriae, Mimon bennettii, Trahops cirrhosus, Uroderma magnirostrum,
Myotis ruber, Leopardus pardalis, Leopardus tigrinus, Leopardus wiedii, Lontra
longicaudis, Procyon cancrivorus, Hidrochaeris hidrochaeris, Dasyprocta leporina) e
8 extintas (Allouatta fusca, Brachyteles arachnoides, Leontopithecus Rosália, Puma
concolor, Panthera onça, Tapirus terrestris, Tayassu pecari, Pecari tajacu).
Segundo Rocha et alii (2003) ocorrem cerca de 653 espécies de aves no
município do Rio de Janeiro. Deste montante 45 espécies se encontram ameaçadas
de extinção no Rio de Janeiro, distribuídos entre espécies vulneráveis (15 – e. g.
Anas bahamensis, Odontophorus capueira, Amaurolimnas concolor, Pyrrhura
frontalis, Galbula ruficauda, Chiroxiphia caudata), em perigo (15 – e. g. Sporophila
falcirostris, Dacnis nigripes, Selenidera maculirostris, Pyrrhura leucotis, Penelope
superciliaris), criticamente em perigo (14 – e. g. Eudocimus ruber, Sarkidiornis
melanotos, Leucopternis lacernulata, Spizaetus tyrannus, Crax blumenbachii) e
extinta (Pipile jacutinga) (SMAC/RJ, 2000) (Lista anexo V Plano de Manejo, 2008).
Os répteis, grupo importante dentro dos ecossistemas ao agirem como
controladores naturais de populações de animais como sapos, pererecas, outras
serpentes e pequenos mamíferos, estão representados por aproximadamente 129
espécies registradas no município do Rio de Janeiro. Dentre essas espécies se
encontram 2 extintas (Bothrops bilineatus Bothrops neuwiedii), 3 criticamente em
perigo (Geochelone carbonária, Platemys radiolata e Liolaemus lutzae), 1 em perigo
(Caiman latirostris) e 1 vulnerável (Cnemidophorus ocellifer).
O grupo dos anfíbios, apesar de sua dependência quanto aos ambientes
úmidos e baixa plasticidade a ambientes antropizados, apresenta no município do
Rio de Janeiro uma fauna significativa. Sobrevivendo atualmente principalmente nas
florestas das encostas nos maciços da Tijuca, da Pedra Branca e do Gericinó, nas
restingas, nas áreas campestres remanescentes e em algumas áreas de matas
planas protegidas. Foram identificadas cerca de 166 espécies nesse município das
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quais se encontra em perigo 7 táxons (Cycloramphus fuliginosus, Cycloramphus
eleutherodactylus, Colosthetus carioca, Colosthetus olfersioides, Hyalinobatrachium
uranoscopium, Hyalinobatrachium eurignatum e Hyla circumdata) e uma (1)
criticamente em perigo (Thoropa lutzi) (SMAC/RJ, 2000).
No que diz respeito a ictiofauna Buckup et alii, (2000) apresenta em sua
compilação de dados a ocorrência de teleósteos de água doce (Characiformes e
Cyprinodontiformes) ameaçados (Anexo VIII). Enquanto Costa (2000) descreve
sobre os Odonatas, apontando 270 espécies que ocorrem no Estado do Rio de
Janeiro, sendo que destas 106 ocorrem no município do Rio de Janeiro (Anexo IX).

2.3.2.2 Área de Influência Indireta – Meio Biótico - Fauna
A Mata Atlântica apresenta elevada biodiversidade e endemismo e
reconhecido como um bioma prioritário em termos de conservação no âmbito global.
Dessa forma o sucesso dos programas de conservação é a compreensão acerca do
funcionamento dos sistemas biológicos que se pretende manter. Conhecimento este
que pode ser alcançado dentre outros através de estudos que tratam da
biodiversidade e da conservação
As informações, aqui apresentadas sobre o Parna da Tijuca foram obtidas por
meio do Plano de Manejo do Parque Nacional da Tijuca, Plano Diretor e Guia de
Campo do Parque Nacional da Tijuca.
No que diz respeito à fauna originária do Parna da Tijuca provavelmente
muitos dos animais que existem nas florestas da Mata Atlântica ocorriam
originalmente na área que corresponde ao Parque Nacional da Tijuca. Sendo os
invertebrados representados por cerca de 70% do total. Existiam invertebrados
aquáticos como pitus e caranguejos; e terrestres como caramujos, minhocas,
aranhas, escorpiões, borboletas, besouros, formigas, abelhas e vespas; cigarras;
gafanhotos, grilos, louva-a-deus e bichos-pau.
Entre os vertebrados o Guia de Campo do Parque Nacional da Tijuca retrata
que [...] Ocorriam também peixes como cascudo; anfíbios como sapos, rãs e
pererecas; répteis como lagartos e cobras; aves como gaviões, harpias, tinamídeos
[...]; e mamíferos como onças-pintadas, suçuaranas, gatos maracajá, raposas,
antas, catetos, preguiças, bugios, macacos-prego [...].
Hoje em dia, apesar das modificações na estrutura e funcionalidade da
floresta ocorridas com o passar do tempo e estar localizado em uma região
metropolitana densamente povoada resultando na extinção de espécies nativas do
bioma local pode-se dizer que a fauna atual apresenta considerável diversidade de
espécies. Espécies como harpia, onça-pintada, suçuarana, bugio, anta e cateto não
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ocorrem mais no Parque Nacional da Tijuca. Muitas são as espécies existentes
ainda desconhecidas, sendo grande parte representantes do grupo dos
invertebrados. Estes são representados atualmente por cerca de
40 espécies de borboletas
40 espécies de insetos da Ordem Odonata.
358 espécies no grupo Arachnida (aranhas).
Segundo o histórico do Parque entre 1969 e 1973, foram realizados trabalhos
de restauração que tiveram como objetivo principal a reintrodução de espécies já
desaparecidas e repovoamentos para aumentos populacionais daquelas ainda
existentes, perfazendo 916 indivíduos reintroduzidos num total de 25 espécies (e. g.
tucano-de-bico-preto (Ramphastos vitellinus),
tetradactila), e o caxinguelê (Sciurus a. ingrami) ).

tamanduá-mirim

(Tamanduá

No Parque há registros de uma grande diversidade de vertebrados, com a
presença de mamíferos de médio e pequeno porte, répteis, aves e anfíbios. Porem
uma pequena diversidade quanto a ictiofauna.
Conforme apresenta o Plano de Manejo do Parna Tijuca (2008):
De anfíbios até o momento foram registradas apenas 39
espécies. Destas, quatro constam como desaparecidas e três são
raras. A lista de aves registradas compreende 226 espécies, das
quais, 10 são consideradas ameaçadas de extinção, sendo que 3
delas constam igualmente em nível nacional e internacional. Além
destas o parque abriga 34 espécies endêmicas de Mata Atlântica,
número significativo levando em consideração o tamanho, localização
e fragmentação da Unidade de Conservação. Os mamíferos estão
representados através de poucas espécies e com populações
significantemente reduzidas, com dominância de roedores,
quirópteros e marsupiais. Os mamíferos de maior porte são: macacoprego, quati, tapiti, cachorro-do-mato, guaxinim, preguiça e ouriço. Os
morcegos estão entre os mamíferos mais estudados, pois pelo menos
47 das 71 espécies reconhecidas para o estado do Rio de Janeiro
estão presentes no parque.

Peixes –
Os ambientes aquáticos de encostas íngremes apresentam como
característica baixa abundância relativa das espécies de peixe. Fato confirmado
pelos dados levantados nos estudos de revisão do plano de manejo. Contudo devida
a alteração dos ambientes naturais isso se torna preocupante pela possibilidade de
declínio das reduzidas populações locais de peixes.
Segue uma lista (Plano de Manejo do Parna da Tijuca) a partir de dados de
uma amostragem superficial realizada, anteriormente, em pontos acessíveis de
alguns ambientes aquáticos do Parque apresentados por Andreata & Marca (1993).
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O Plano de Manejo aponta ainda que este inventário não se priorizando a ictiofauna
dos riachos que correm dentro dos limites do Parna Tijuca, mas cobriu,
principalmente os açudes, os lagos e o baixo curso dos veios d’água de áreas
limítrofes do mesmo.
Tabela 5: Peixes do Parque Nacional da Tijuca, Estado do Rio de Janeiro. Fonte: PM PNT, 2008.

* Exo: exótico; End: endêmico; Rar: raro; Ame: ameaçado; Ext: extinto.
** A listagem dos peixes baseou-se no material coletado nos levantamentos expeditos e em
dados pretéritos de Andreata & Marca (1993).

Amphibia –
Considerando coletas a partir da década de 50 (por Eugenio Izecksohn) e
levantamento, a partir da década de 80, em coleções e em trabalhos de campo, até
os dias atuais, tem-se o registro de 39 espécies de Anfíbios para o Parna Tijuca
(Anexo XV do Plano de Manejo).
No entanto resultados alcançados em levantamento de campo para a
elaboração deste Plano de Manejo foram encontrados 26 indivíduos distribuídos em
13 espécies representantes do grupo Amphibia, sendo 12 espécies (25 exemplares)
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da ordem Anura [(família Leptodactylidae) e 1 espécie de gimnofiona [(família
Caeciliidae) Siphonops hardyi], todas presentes nas listagens anteriores.
Tabela 6: Dados de Levantamento de Anfíbios do Parque Nacional da Tijuca. Fonte PM PNT.

Repteis –
Os Répteis compõem um grupo que sofre o desequilíbrio ecológico, gerado
pelos processos de ocupação das várias áreas no município do Rio de Janeiro, no
qual a proliferação das espécies generalistas é privilegiada promovendo relações
presa-predador que não ocorriam naturalmente. Dentre as consequências está a
extinção de espécies, como é o caso da Bothrops neuwiedii e B. bilineatus
(Fernandes e Gandolfi, 2000).
Durante os levantamentos feitos pela equipe que realizou a AER foram
encontrados apenas 5 (Bothrops jararaca; Boa constrictor; mais uma espécie de
serpente e duas espécies e lacertílios não identificados) espécies devido as
condições meteorológicas instáveis que dificultaram as observações do grupo (Plano
de Manejo do Parna da Tijuca, 2008).
Contudo segundo trabalhos apresentados por outros estudiosos (Oliveira,
1987; Comastri et alii, 1981; Coelho-Neto, 1992; Bueno, 1998, PM PNT, 2008) é
provável a ocorrência das espécies:
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•

De lagartos – Ameiva ameiva, Tropidurus torquatus, Tupinambis
teguixin, Anolis punctatus, Mabuya mabuya, Mabuya agilis,
Hemidactylus mabouia, Leposternon sp. e Gymnodactylus geckoides;

•

Serpentes – Boa constrictor, Dipsas albifrons, D. incerta, D. indica,
Elapomorphus quinquelineatus, Helicops carinicaudus, Liophis
miliaris, L. poecilogyrus, Oxyrhopus trigeminus, O. petola, Philodryas
olfersii, P. patagoniensis, Pseustes sulphureus, Sibynomorphus
neuwiedi, Siphlophis compressus, Micrurus corallinus, Bothrops
jararaca, B. jararacussu, Epicrates cenchria, Chironius bicarinatus, C.
exoletus, C. fuscus, C. laevicolis, C. multiventris e Tripanurgos
compressus (presumivelmente ameaçada)

Aves –
O Parna Tijuca tem sofrida intensa ação antrópica nos últimos séculos e isso
tem afetado a diversidade das aves na área deste. A maior parte da avifauna
presente é representada por aves de pequeno porte, principalmente passeriformes.
Enquanto que as grandes aves frugívoras, como os representantes da família
Tinamidae, Cracidae, Ramphastidae e Cotingidae possuem poucos representantes
no Parque. Principalmente devido à fragmentação dos ecossistemas, pois os
grandes frugívoros geralmente requerem extensas áreas florestais, que tenham
frutos suficientes para sustentar suas populações, E como o próprio PM do PNT
(2008) afirma, o Parque possui uma área pequena, descontínua e dividida por vias
pavimentadas com bastante movimentação, além de ter uma área de uso intensivo
significativo.
O empobrecimento e o extermínio de muitas espécies da fauna está atrelado
também a destruição da flora, pois ambas estão intimamente relacionadas. Neste
sentido, muito se sabe sobre a inter-relação entre fauna e flora, no entanto ainda
falta conhecimento, principalmente quanto à comunidade epifítica e a fauna dos
vertebrados.
O Parque é caracterizado por uma ampla diversidade de ambientes, com
picos altos (Pico da Tijuca e Corcovado com 1.021 e 710m respectivamente) entre
suas formas de relevo, que contribui para presença de espécies mais características
da Serra do Mar do que de planícies, como a maria-preta-de-garganta-vermelha
(Knipolegus nigerrimus).
Mesmo com toda perturbação antrópica existente, o PNT é um dos últimos
remanescentes de florestas da região e exerce um papel extremamente importante
para a conservação de muitas espécies de aves na região. Esse apresenta uma lista
com 226 espécies (ANEXO XVII PM do PNT), das quais 9 são consideradas
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ameaçadas de extinção (e. g. Leucopternis lacernulatus, Touit melanonota e
Sporophila frontalis) e 34 espécies são endêmicas de Mata Atlântica, número
significativo se for levado em consideração o tamanho, a localização e a
fragmentação do Parque.
Mamíferos –
Conforme citado, devido a localização do Parque ser em uma grande
metrópole as alterações antrópicas, vários problemas estão relacionados, algumas
das consequências são redução na área total da floresta, fragmentação da área,
redução de habitats, perda da biodiversidade e do potencial genético da fauna local.
Dessa forma apesar do imenso potencial registrado para o bioma da região no que
diz respeito ao grupo dos mamíferos, este se encontra com poucas espécies e com
populações significantemente reduzidas, principalmente no que diz respeito a
grandes mamíferos, e ainda dominância de populações de roedores, quirópteros e
marsupiais.
Conforme o Plano de Manejo do Parna Tijuca, através de dados secundários
(estudos de levantamento bibliográfico e depósitos em coleções científicas do
Museu Nacional da UFRJ) e primários, são encontradas na área representantes do
grupo mamalia como: Ratus ratus, Callithrix jaccus (exótico) e Didelphis aurita,
Agouti paca, o Mocke, tatus, (macaco-prego) Cebus apella, o sagüi-estrela Callithrix
jacchus, espécie introduzida e comum no nordeste, o mico-de-cheiro Saimiri
sciureus, espécie também introduzida e proveniente da Amazônia, (quati) Nasua
nasua, (caxinguelê) Sciurus aestans, (cutia) Dasyprocta agouti, (gambá) Didelphis
marsupialis, (tapiti) Sylvilagus brasiliensis, (cachorro-do-mato) Cerdocyon thous,
(guaxinim) Procyon cancrivorus, (preguiça) Bradypus tridactylus, e o (ouriço)
Coendu insidiosus.
Uma das ordens que se destacam no Parque é a Chiroptera, tendo sido
identificado pelo menos 46 das 71 espécies reconhecidas para o Estado do Rio de
Janeiro (Esbérard & Bergallo, 2005).
Já sobre os animais de médio porte os únicos registros recentes no Parque
resumem-se a observações fortuitas de exemplares feitas durante seu
deslocamento, os sinais de presença (pegadas, restos e tocas) ou as carcaças,
reafirmando o fato de ocorrerem poucas espécies e com populações
significantemente reduzidas, sendo listados ainda algumas espécies em extinção
como: Dasyprocta leporina, Procyon cancrivorus, Tamandua tetradacyla e Bradypus
variegatus.
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2.3.2.3 Área de Influência Direta – Meio Biótico - Fauna
Como AID foi definido o Setor Serra da Carioca, componente do Parna
Tijuca, no qual está inserida a área de intervenção. Conforme apresentado na
descrição da flora sabe-se que as características da vegetação da Área de
Intervenção Indireta e Direta, de forma geral, são semelhantes, estágio secundário
de médio para avançado de regeneração. Dessa forma as condições do meio para o
desenvolvimento e sobrevivência das espécies, pertencentes à fauna, identificadas
no PM do Parna Tijuca, são também semelhantes tanto para a AII quanto para AID.
Inclusive grande parte das espécies inventariadas através de levantamentos em
campo para elaboração do plano de manejo aconteceram em 3 Sítios (III, IV e V)
(componentes da AER,), inseridos no Setor da Serra da Carioca (AID), entre os 5
Sítios analisados. São eles:
Sítio I – vale entre a Pedra Bonita e Pedra da Gávea;
Sítio II – Morro do Archer;
Sítio III – complexo Mocke-Cocharane;
Sítio IV – complexo da Mata do Pai Ricardo - Morro Queimado; e
Sítio V – Sumaré.
A partir desses dados (Plano de Manejo do Parna Tijuca e AER) é possível
extrapolá-los de modo a caracterizar a situação que se encontra a AID,
considerando que este padrão geral pode mascarar variações existentes em escalas
menores.
Invertebrados
Sobre os invertebrados, no que diz respeito a ordem Lepdoptera foram
registradas no sítio Sumaré a maior riqueza dentre os sítios estudados com a
presença de 19 espécies, sendo 12 exclusivas; complexo da Mata do Pai
Ricardo/Morro Queimado com 10 espécies e 1 exclusiva, e o complexo Mocke/
Morro do Cochrane com 9 espécies e 1 exclusiva. Enquanto isso no Morro do Archer
registraram 13 espécies, sendo 6 exclusivas e no Vale da Pedra Bonita e a Pedra da
Gávea com 9 espécies, sendo 4 exclusivas. Totalizando para o Parque 40 espécies
pertencentes a quatro famílias de borboletas, distribuídas heterogeneamente no
Parque.
Quanto ao número de espécies de Odonata, Foram registradas 5 famílias de
larvas de Odonata distribuídas em 6 gêneros (Tabela 7) sendo o sítio complexo
Mocke-Cocharane o mais rico, com 4 gêneros, sendo 2 exclusivos; complexo da
Mata do Pai Ricardo/ Morro Queimado com 2 gêneros e, por fim, o Sítio Sumaré não
foi amostrado.

Rua Jonathas Serrano, 400 • CEP 86060-220 • Londrina/PR • (43) 3025-6640

Tabela 7: Espécies de Odonata Registradas no Parque Nacional da Tijuca e sua Distribuição ao
Longo dos Sítios Estudados na Avaliação Ecológica Rápida. Fonte: PM Parque Nacional da
Tijuca-Levantamentos Expeditos, 2005.

Os representantes imaturos da ordem Trichoptera são sensíveis as alterações
ambientais e são usados como bioindicadores em programas de monitoramento da
qualidade de água, eficientes na indicação de poluição, pois participam ativamente
do processamento e ciclagem dos nutrientes.
Esta primeira amostragem da fauna de larvas de Trichoptera no Parque
Nacional da Tijuca revelou a ocorrência de 8 famílias e 11 gêneros (Tabela 8). O
complexo Mocke-Cochrane foi o mais rico, apresentando 11 gêneros, sendo 7
exclusivos, seguido do complexo da Mata do Pai Ricardo-Morro Queimado com 4
gêneros e, por fim, o Sítio Morro do Archer com 1 gênero registrado. O Sítio Sumaré
não foi amostrado.
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Tabela 8: Espécies de Trichoptera registradas no Parque Nacional da Tijuca, e sua Distribuição
ao Longo dos Sítios Estudados Durante os Levantamentos Expeditos. Fonte: PM Parque
Nacional da Tijuca-Levantamentos Expeditos, 2005.

Sobre o grupo Arachnida nos trabalhos de levantamento de campo realizados
ao longo do período de estudo para atualização do PM do Parque foram estudadas
as subordens Aranae, Opiliones, Escorpiones. Nos sítios avaliados foram
observadas e registradas 178 espécies (11% maior que nas listagens anteriores
para o mesmo grupo), distribuindo-se em 42 famílias, das quais a família com maior
riqueza de espécies capturadas foi a Theridiidae com 31 espécies (17%) amostradas
Há também um gênero e 12 espécies ainda não descritos.
Conforme afirma o PM do Parna Tijuca, 2008:
A subordem Aranae apresentou os dados mais impressionantes de
captura e riqueza de espécies para a artropofauna quando comparada com a
diversidade das listagens de espécies estaduais e municipais, especialmente
para os domínios do Parque. A contribuição significativa destes dados
demonstra ainda que 25 espécies estão sendo registradas pela primeira vez
dentro dos domínios desta unidade de conservação. Trinta e quatro espécies
se apresentam como novos registros para o município do Rio de Janeiro, 19
espécies são novos registros para o estado, 2 espécies são novos registros
para o Brasil, 6 espécies ainda estão sendo descritas pela academia científica
e 4 espécies são novas, não se apresentando ainda em estudos descritivos.

A subordem Opiliones e Escorpiones se mostraram menos significativas, com
14 espécies (família Gonyleptidae) registradas para o primeiro grupo e 2 espécies
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para o segundo (Tityus costatus – Karsch, 1879 da família Buthidae e Thestylus
glasioui - Bertkau, 1880 da família Bothriuridae).
Quanto aos Crustáceos foram coletados apenas 2 espécies (Macrobrachium
potiuna - Palaemonidae e Trichodactylus sp -Trichodactylidae).
Vertebrados
Os resultados (informações e listas), de acordo com o PM do Parna Tijuca,
referente aos grupos Peixes, Anfíbios, Repteis, Ave e Mamíferos já foram
apresentados no capítulo X (AII). Sendo dessa forma ressaltados aqui somente os
dados apresentados para os sítios amostrados durante as campanhas de AER, nos
ambientes aquáticos do Parque.
Peixes
Foi capturado e registrado no sítio do vale entre a Pedra Bonita e a Pedra da
Gávea, um exemplar da espécie Poecilia reticulata. No sitio do Morro do Archer (rios
existentes nas proximidades) foram registrados dois exemplares do gênero
Trichomycterus sp. No sítio do complexo Mocke – Cochrane, os registros se
basearam na observância dos seguintes exemplares: Trichomycterus sp. (5
exemplares), Phalloceros caudimaculatus (1 exemplar), Gymnotus pantherinus (1
exemplar). Os dados obtidos no sítio do complexo da Mata do Pai Ricardo
demonstram, por meio dos registros de captura, a presença de Trichomycterus sp. (1
exemplar). A amostragem do Sítio Sumaré (rios das proximidades) não registrou a
presença de espécies de teleósteos.
O PM Parna da Tijuca (2008) afirma que dentre as espécies de peixes
coletadas, destacam-se por seu endemismo, raridade ou restrita área de distribuição
no Parque: Gymnotus pantherinus (endêmica das bacias costeiras do Sudeste do
Brasil); Characidium grajahuensis, rara e endêmica da bacia do Rio Joana, na área
do Parque adjacente ao bairro do Grajaú. Esta espécie encontra-se seriamente
ameaçada pelo gradual processo de destruição de sua reduzida área de distribuição
geográfica; Trichomycterus sp.1, endêmica da bacia do Rio dos Macacos, no Parque
Nacional da Tijuca; Trichomycterus sp.2, endêmica da bacia do Rio Maracanã, no
Parque.
Anfíbios
Durante o levantamento de campo para a elaboração deste Plano de Manejo
foram encontrados 26 indivíduos distribuídos em 13 espécies representantes do
grupo Amphibia, sendo 12 espécies (25 exemplares) da ordem Anura [(família
Leptodactylidae) 3 exemplares Crossodactylus gaudichaudii; 2 exemplares Hylodes
nasus; 4 exemplares Eleutherodactylus binotatus; 2 exemplares E. guentheri; 4
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exemplares E. parvus; 3 exemplares Euparkerella brasiliensis; 2 exemplares
Adenomera marmorata; 1 exemplar Eleutherodactylus parvulus – (família
Brachycephalidae) 1 exemplar Brachycephalus ephippium – (família Hylidae) 1
exempla Aplastodiscus albofrenata; 1 exemplar Scinax trapicheiroi; 1 exemplar
Phasmahyla guttata], e 1 espécie de gimnofiona [(família Caeciliidae) Siphonops
hardyi], todas presentes nas listagens anteriores. A maior riqueza de espécies foi
encontrada entre o Morro do Cochrane e Mata do Pai Ricardo (ordem Anura, 8
espécies e ordem Gymnophiona, 1 espécie) respectivamente. A menor riqueza foi
registrada no Morro do Archer com 5 espécies representantes da ordem Anura
Répteis
Os registros de campo, apresentados a partir da AER, referente aos Répteis
foram poucos, apenas 5 espécies. Dentre os motivos apontam a instabilidade
climática. Os indivíduos observados foram 3 espécies representantes dos ofídios,
sendo: 1 serpente da espécie Bothrops jararaca, encontrada no Morro do Archer; 1
indivíduo da espécie Boa constrictor, encontrada atravessando a estrada proximal
das grutas do Morro do Archer; 1 espécie de serpente, não identificada, foi
registrada próxima à base da Pedra da Gávea. Foram registradas, ainda, duas
espécies de lacertílios (não identificados) no Morro do Archer.
Aves
Para o grupo das Aves foram registradas no sítio Vale da Gávea a maior
riqueza dentre os sítios estudados com a presença de 38 espécies, sendo 7
exclusivas; seguido pelo Morro do Archer com 34 espécies, sendo 9 exclusivas;
depois complexo da Mata do Pai Ricardo/Morro Queimado com 28 espécies e 5
exclusiva; complexo Mocke/ Morro do Cochrane com 24 espécies e 6 exclusiva e por
fim no Sumaré registraram 24 espécies, sendo 4 exclusivas (Anexo XVIII PM PNT,
2008). Totalizando para o Parque 71 espécies registradas pelos realizadores da
AER durante o levantamento de campo, para elaboração da revisão do Plano de
Manejo, realizado em janeiro de 2005.
Mamíferos
Conforme discutido no tópico de mamíferos (AII) a diversidade do grupo em
relação as espécies de médio e grande porte é baixa, apresentando poucas
espécies e populações significantemente reduzidas, havendo dominância de
populações de roedores, quirópteros e marsupiais.
Conforme os dados apresentados no PM nos sítios de amostragem foram
encontrados representantes do grupo Mammalia, como: Ratus ratus, Callithrix jaccus
(exótico), Didelphis aurita, Agouti paca (paca) e vestígios de tatus.
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Avaliando e comparando os dados encontrados no PM do PNT é possível
afirmar que as espécies que ocorrem na Área de Intervenção Indireta provavelmente
ocorrem na Serra da Carioca (AID), levando em consideração ainda a semelhança
no que diz respeito ao estádio de recuperação da floresta e proximidade entre os
setores que compõem o Parque, sendo um deles a AID.

2.3.3. Área Diretamente Afetada – Meio Biótico - Fauna
A área do Espaço Paineiras é considerada zona de uso intensivo, conforme
descrito no Meio Físico. A vegetação que lá estava, antes da supressão, era em
grande parte plantada e de origem exótica conforme descrição da Flora.
De forma geral os exemplares arbóreos se encontravam isolados, que são
aquelas árvores situadas fora das comunidades vegetais florestais nativas, cujas
copas ou partes aéreas não estejam em contato entre si, destacando-se da
paisagem como indivíduos isolados.
Este tipo de vegetação reflete na manutenção de abrigos e na diversificação
de fontes de alimento para a fauna, principalmente para espécies de hábitos
generalistas, mais beneficiadas, mas, também, para espécies de hábitos mais
específicos, que habitam áreas de florestas que circundam a área.
Contudo, se comparada com um fragmento, a diversidade local é menor e
muitas espécies que poderiam visitar esta área, não são atraídas para tal em função
de abrigos precários e pouca fonte de alimentação. Nestas condições, apenas
poucas espécies conseguem sobreviver nestas áreas, ainda mais se considerado
fatores como a circulação de pessoas e intenso trânsito de automóveis.
Os principais grupos beneficiados são a Avifauna e a Entomofauna, depois os
Mamíferos como os marsupiais e primatas e demais grupos que possam usar a área
como corredor ecológico para transitar entre os fragmentos e áreas adjacentes.
De forma geral é possível aferir que pela localização da ADA grande parte da
fauna encontrada nas áreas adjacentes (AID e AII) possam ocorrer, porem de forma
transitória e migratória.
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