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Unidos pela Segurança no Trânsito
esta edição da Revista da Ecoponte, voltamos nossas 
atenções para a Semana Nacional do Trânsito, que 

será realizada entre 18 e 25 de setembro para promover a 
mobilização nacional da sociedade para uma reflexão sobre a 
importância de um comportamento mais seguro no trânsito. 
Em 2015, o tema escolhido foi “Seja VOCÊ a mudança no 
trânsito”. A campanha no Brasil faz parte da Década Mundial 
de Ações para a Segurança no Trânsito (2011 a 2020),  
promovida por resolução da Organização das Nações Unidas 
(ONU). A meta é reduzir à metade, no período, o número de 
mortes e vítimas de acidentes de trânsito.

Um estudo do Ministério da Saúde publicado em 2013 
revelou que, somente em 2011, 43.256 pessoas morreram 
no trânsito do Brasil. O mesmo estudo revela que, em 2012, 

159.152 pessoas foram internadas em unidades do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em todo o país, vítimas de acidentes de 
trânsito, entre pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, 
entre outros.

Os números expressivos da vitimização no trânsito 
fizeram a concessionária Ecoponte apoiar o poder público 
com a campanha. Na parceria com a Prefeitura de Niterói, 
por meio do Departamento de Educação para o Trânsito 
da NitTrans, e com a Polícia Rodoviária Federal, serão 
desenvolvidas ações educativas para crianças e adolescentes 
da rede municipal de educação, como forma de sensibilizá-los 
e torná-los multiplicadores de uma postura correta e segura 
no trânsito. Nas próximas páginas, você poderá conferir como 
serão as ações apoiadas pela concessionária. Boa leitura!
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Editorial

A Revista Ecoponte é uma publicação mensal da Concessionária Ponte Rio-Niterói S/A-Ecoponte, produzida pela Assessoria de Comunicação Empresarial, BR 101/RJ, trecho do 
Km 321,6 ao Km 334,3, Ponte Presidente Costa e Silva. CEP 24050-290, tel: 21 3478-9400. Editora e jornalista responsável: Maria Clara Cabral (MTB: 45173/SP). Produção 
de conteúdo: Assessoria de Comunicação Ecoponte. Projeto gráfico, Revisão de Texto e Edição: Zigg Comunicação. Editoração eletrônica: Celso Arimatéia - Zigg 
Comunicação. Foto de capa: Assessoria de Comunicação Ecoponte. Foto da edição anterior: Vania Delpoio. Tiragem: 10 mil exemplares. Distribuição gratuita. O conteúdo 
publicado na Revista Ecoponte pode ser reproduzido, desde que a fonte seja devidamente citada.  
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03aceleradas

Faça parte de nossa equipe
A Ecoponte está com vagas abertas para profissionais 
com necessidades especiais. Quem quiser participar 
do processo seletivo deve enviar o currículo 
para selecao@ecoponte.com.br. 

Caminhões
A Resolução nº 2.294 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) restringe o 
tráfego de veículos de carga na Ponte Rio-

Niterói, de acordo com a quantidade de eixos.
Caminhões “toco” (dois eixos) estão proibidos 
de passar pela Ponte das 4h às 10h da manhã, 

somente no sentido Rio de Janeiro, de segunda 
a sexta-feira (em dias úteis). 

No sentido Niterói não há restrição de horário 
para passagem. Já os “trucados” (três ou mais 

eixos) não podem transitar na rodovia das 
4h às 22 horas, em ambos os sentidos e em 

qualquer dia da semana, independentemente 
da carga ou da suspensão de um dos eixos.

Tabela de tarifas

Observação:
Para veículos com mais de 6 eixos, 
o valor a ser pago é R$ 3,70 x nº de eixos.

Utilidade Pública
Ouvidoria ANTT: 166

Polícia Rodoviária Federal: 191

Corpo de Bombeiros: 193

DNIT: 0800 611 535

Cursos de Atendimento 
Pré-Hospitalar
Para mais informações sobre as turmas 
gratuitas de APH, busque diretamente no site 
da Ecoponte (www.ecoponte.com.br) ou com a 
Ouvidoria, por meio do telefone 0800 77 76683 
ou e-mail ouvidoria@ecoponte.com.br.

Prova Ciclística Tour do Rio
Cerca de 100 ciclistas atravessaram a Ponte Rio-Niterói em direção ao Rio, 

no dia 30/08, durante o Tour do Rio. A prova ciclística reuniu atletas 
do mundo todo e terminou na Quinta da Boa Vista.
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Ecoponte engajada na 
Semana Nacional do Trânsito 2015

04capa

m sua primeira Semana Nacional 
do Trânsito, a concessionária 

Ecoponte apoiará regionalmente a 
iniciativa do Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran). Com ações 
em conjunto com a Prefeitura de  
Niterói, por meio da Niterói Trans-
portes e Trânsito (NitTrans), e com 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a 
Ecoponte está engajada na campanha 
de 2015, cujo tema é “Seja você a mu-
dança no trânsito”. 

A iniciativa faz parte das ações na-
cionais previstas na Década Mundial 
de Ações para a Segurança no Trânsito 
(2011 a 2020), estabelecida pela Orga-
nização das Nações Unidas (ONU). A 

década tem a meta de, em dez anos, re-
duzir pela metade as mortes no trânsito 
em todo o mundo.

A concessionária Ecoponte parti-
cipará de palestras e debates, com seus 
porta-vozes apresentando questões 
como a importância da Ponte Rio-
Niterói para a mobilidade urbana do 
Grande Rio e o papel das mulheres no 
trânsito.

Um dos grandes objetivos da Se-
mana Nacional do Trânsito é envolver 
agentes públicos, iniciativa privada e a 
sociedade em geral em ações diversas 
que possam promover a segurança 
no trânsito e reduzir os números da 
violência nas ruas, que mata cerca de 

43 mil pessoas anualmente no Brasil. 
O diretor superintendente da  

Ecoponte, Alberto Lodi, explica que 
todos têm papel efetivo na redução da 
violência no trânsito e que a Semana 
Nacional do Trânsito dá visibilidade 
às grandes discussões sobre o assunto.

“Não hesitamos quando fomos 
procurados pela Prefeitura de Niterói 
para participar da Semana Nacional 
do Trânsito. É muito importante a 
unificação das forças. Como conces-
sionária de uma importante via da 
Região Metropolitana do Rio, temos a 
obrigação de conscientizar nossos usu-
ários de que todos precisam contribuir 
para reduzir a violência no trânsito”, 
comenta Lodi.

Na programação estão previstas 
palestras e distribuição de folhetos 
explicativos em 20 unidades da rede 
municipal de educação de Niterói. 
Outra ação é a participação do Ônibus 
de Educação para o Trânsito da PRF, 
que exibirá vídeos educativos para es-
tudantes. E ainda passeios ciclísticos e 
distribuição de folhetos educativos em 
toda a cidade.  

A chefe do Departamento de Edu-
cação para o Trânsito da NitTrans, 
Priscilla Lundstedt Rocha, alerta que, 
para atingir o objetivo, é necessário 
mudar a atitude de todos, não só 
dos motoristas. Segundo 
Priscilla, pedestres, ci-
clistas, passageiros, 

“NãO hESITAMOS 
quANDO FOMOS 
PROCuRADOS PElA 
PREFEITuRA DE NITERóI 
PARA PARTICIPAR DA 
SEMANA NACIONAl 
DO TRâNSITO. 
é MuITO IMPORTANTE 
A uNIFICAçãO DAS 
FORçAS.”
Alberto Luiz Lodi
Diretor Superintende da Ecoponte
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CONCESSIONáRIA REAlIZARá AçõES EM CONJuNTO COM A 
PREFEITuRA DE NITERóI E A POlíCIA RODOVIáRIA FEDERAl 
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motociclistas, inclusive agentes de 
trânsito, têm participação importante 
no processo.

“O tema de 2015 objetiva colocar o 
homem no centro das atenções, desta-
cando o fato de que o ser humano é o 
autor das transformações do mundo. 
O foco na mudança do comportamento 
promove alterações na mente humana 
capazes de evitar más condutas, assim 
como acontece na Europa, onde se 

“O TEMA DE 2015 
OBJETIVA COlOCAR O 
hOMEM NO CENTRO DAS 
ATENçõES, DESTACANDO 
O FATO DE quE O SER 
huMANO é O AuTOR DAS 
TRANSFORMAçõES DO 
MuNDO.” 
Priscila Lundstedt Rocha
Chefe do Departamento de Educação 
para o Trânsito da NitTrans

“TEMOS FEITO OPERAçõES 
SEMANAIS EM TODO O TREChO 
SOB NOSSA CIRCuNSCRIçãO 
(ENTRE O KM 122, quASE 
EM CAMPOS, E O 334, NO 
RIO DE JANEIRO).” 
Daniel Cerqueira
Chefe da 2ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal

aprende que, para evitar um acidente, é 
necessário mudar o homem e sua forma 
de pensar. A ideia é mudar a cabeça das 
pessoas, o que naturalmente se projeta 
para a formação do caráter e cidadania 
de cada um, levando-se em considera-
ção que somos indivíduos pensantes”, 
analisa Priscilla.

A PRF, por meio da 2ª Delegacia, 
também participará com porta-vozes 
nas ações programadas pela Prefeitura 
de Niterói. A PRF tem a atribuição de 
fiscalizar as irregularidades pratica-
das por motoristas imprudentes na 
Ponte Rio-Niterói. Conforme Daniel 
Cerqueira, chefe da 2ª Delegacia, a par-
ticipação em ações educativas reforça 
o compromisso da PRF em aumentar 
a segurança na via, além das ações de 
fiscalização. Para Cerqueira, o uso do 
radar móvel quebrou o paradigma de 
que não havia fiscalização de excesso 
de velocidade na Ponte e em outros tre-
chos sob circunscrição da 2ª Delegacia.

“Temos feito operações semanais 
em todo o trecho sob nossa circunscri-
ção (entre o km 122, quase em Campos, 
e o 334, no Rio de Janeiro), tanto no 
período diurno quanto no noturno. 
Temos uma média de 700 autuações 
por operação, que são planejadas para 
serem efetuadas nos locais e horários 
de maior incidência de acidentes, 
visando à redução desses índices”, 
conclui Cerqueira.

Para envolver ainda mais colabo-
radores e motoristas da Ponte Rio-
Niterói na campanha, a Ecoponte 
fará ações integradas. Adesivos dis-
tribuídos a usuários e público interno 
alertarão sobre a importância da ação 
de cada um. Já no twitter da conces-
sionária (@_ecoponte) será possí-
vel contribuir, por meio da hashtag  
#eusouamudançanotrânsito, para 
um trânsito seguro para todos.  

Serviço
Você pode conferir a programação completa da Semana 

Nacional de Trânsito, organizada pela Prefeitura de Niterói, 

nas páginas a seguir e no site 

http://www.nittrans.niteroi.rj.gov.br/

semananacionaldetransito2015

As inscrições são gratuitas e devem 

ser feitas nos locais dos eventos. 

A recomendação dos organizadores é que os interessados 

fiquem atentos à capacidade dos locais: 150 pessoas no 

Auditório Prefeito João Sampaio, que fica na Praça Fonseca 

Ramos, s/nº, Centro (Rodoviária de Niterói), e 50 na Biblioteca 

Pública de Niterói, na Praça da República, s/nº, 

Centro (em frente à Câmara dos Vereadores).
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Inspetor Daniel Cerqueira, che-
fe da 2ª Delegacia da Polícia  

Rodoviária Federal explica como a PRF 
fiscaliza as irregularidades na Ponte 
para aumentar a segurança na via. 

Revista Ecoponte: Como a PRF 
está fiscalizando o excesso de velo-
cidade na Ponte?

Inspetor Daniel Cerqueira: A PRF possui 
radares móveis para fiscalização de velocidade. 
Esses equipamentos, apesar de poderem operar 
sozinhos, montados em tripés, na 2ª Delegacia 
PRF são operados por policiais uniformizados 
e em viaturas ostensivas. Isso é assim por dois 
motivos: 1) A visualização do policial e sua 
viatura pelo usuário (condutor) remete à ideia de 
fiscalização e por si inibe condutas impróprias. 
2) Num trecho com múltiplas faixas, o radar em 
tripé ficaria subutilizado, pois focaliza apenas 
uma faixa. Com a operação do policial, o agente, 
ao visualizar um veículo aparentando exceder o 
limite, busca focalizá-lo em qualquer faixa.

RE: O que está sendo feito para 
coibir a ação de ambulantes na via?

Segurança na Estrada
IDC: A PRF não está coibindo o comércio 

ambulante, mas o tráfego de pedestres na  
Ponte, que é proibido, causa acidentes e agrava 
o congestionamento. A atribuição de fiscalizar o 
comércio é das prefeituras, cabendo a elas re-
primir, apreender mercadorias e aplicar sanções 
administrativas aos comerciantes irregulares. 

Realizamos reuniões com as Prefeituras 
de Niterói, São Gonçalo e Rio de Janeiro, com 
representantes de suas guardas municipais, 
e todas foram muito receptivas ao trabalho 
proposto. E temos feito ações em conjunto em 
pontos mais críticos, quais sejam a cabeceira 
da Ponte, no Rio de Janeiro, e as praças de 
pedágio em Niterói.

RE: Caminhões que trafegam 
em horário proibido são multa-
dos?

IDC: Sim. Além da fiscalização das equipes 
ostensivas nos trechos e horários de restrição de 
tráfego, nosso Centro de Comando e Controle 
dispõe de imagens em tempo real cedidas pelas 
concessionárias. E quando a PRF percebe a 
infração através dessas imagens, lavra o auto 
de infração.

RE: Existe punição para quem 
para nos locais proibidos da Ponte?

IDC: Sem dúvidas! Parar ou estacionar 
inadequadamente em um local como a Ponte é 
um ato de extrema irresponsabilidade, podendo 
causar acidentes graves. Nisso também o 
videomonitoramento vem ajudando, e muito, o 
trabalho da PRF.

RE: Haverá novas Operações 
Lei Seca na Ponte? 

IDC: Já estão acontecendo. logo após o 
episódio do motorista que, depois de se negar 
a fazer o teste do etilômetro no Centro de Niterói, 
morreu em acidente na Ponte, alinhamos com a 
Coordenação da Operação lei Seca a regulari-
dade dessas operações. 

RE: Que tipo de punição está 
prevista para quem passa no pe-
dágio da Ponte sem pagar?

IDC: A evasão de pedágio e a utilização 
da faixa exclusiva do Sem Parar caracterizam 
infrações de trânsito, e como tal são alvos de 
fiscalização, tanto presencialmente quanto por 
videomonitoramento.

 18.setembro - Sexta-Feira
10h30 Abertura da Semana Nacional do Trânsito e breve discurso 

dos participantes
 Tema: “Década Mundial de Ações Para a Segurança no 

Trânsito – 2011/2020: Seja VOCÊ a mudança no Trânsito.”
 local : Auditório do DNIT – Ponte Rio – Niterói – Rua Mário 

Neves, 01 – Ilha da Conceição
13h e 17h Travessia Segura e Niterói de Bicicleta

19.setembro - Sábado
10h Atividades Externas de Educação para o Trânsito & Clean up 

Day 2015 (Dia mundial de limpeza de rios e praias) 
 locais: Praia de Icaraí, São Francisco, Itacoatiara, Itaipu e 

Camboinhas 

20.setembro - Domingo
10h Atividades Externas de Educação para o Trânsito
 locais: Campo de São Bento / horto do Fonseca

21.setembro - Segunda-Feira
 10h  Abertura do Ciclo de Palestras da Semana Nacional de 

Trânsito 
 local: Auditório Prefeito João Sampaio

10h15 “Década Mundial de Ações Para a Segurança no Trânsito – 
2011/2020: Seja VOCÊ a mudança no Trânsito.”

11h Transoceânica: uma nova mobilidade para Niterói
14h Circuito de Visitação
 local: Sede da ECOPONTE
16h Bate Papo sobre Educação para o Trânsito 
 local: Biblioteca Pública de Niterói

Programe-se 22.setembro - Terça-Feira
10h às 17h Vaga Viva– Centro de Niterói – 
 Organizado por Niterói de Bicicleta
 Ocupação temporária de algumas vagas de 

estacionamento de carros, transformando-as em área 
de convivência, de lazer e área verde. 

10h Presença da Banda sob a regência do 
 Maestro Josué Moreira Campos 
 local: Auditório Prefeito João Sampaio
10h15 A Ponte Rio – Niterói e sua importância para a mobilidade
 com Júlio Amorim – Gerente de Atendimento da 

ECOPONTE, Daniel Cerqueira Dassié – PRF e Sérgio Bello 
– Chefe do Departamento de Engenharia - NitTrans.

11h  Educação para o Trânsito
14h Circuito de Visitação
 local: Sede da ECOPONTE
 Ponte Rio – Niterói – Rua Mário Neves, 01 – Ilha da 

Conceição
16h Bate Papo sobre Educação para o Trânsito com a PRF – 

Polícia Rodoviária Federal
 local: Biblioteca Pública de Niterói

23.setembro - Quarta-Feira
 Presença de Alunos da Escola Municipal André Trouche
 local:  Auditório Prefeito João Sampaio
10h15 O homem e suas Veredas: Educação, Antropologia, 

Filosofia, Psicologia e história 
11h O homem e o Trânsito 
14h Circuito de Visitação
 local: Sede da ECOPONTE.
16h Bate Papo sobre Educação para a ECOPONTE 
 local: Biblioteca Pública de Niterói
17h Abertura Oficial da III Semana Municipal da Mobilidade
 local: Museu de Arte Contemporânea

24.setembro - Quinta-Feira
9h Mecânica para Mulheres
 local: Auditório Prefeito João Sampaio
  com Roseli Oliveira da Silva – Mecânica Porto Seguro 

Auto Mulher, Beatriz Gaspary – Inspetora da PRF 
e Adriana Alves – lidera o Centro de Controle de 
Arrecadação da ECOPONTE.

12h30 Trânsito e Meio Ambiente
14h Circuito de Visitação
 local: Sede da ECOPONTE
16h Bate Papo sobre Educação para o Trânsito com 

NitTrans 
 local: Biblioteca Pública de Niterói

25.setembro - Sexta-Feira
 9h Direção Emocional com Equipe Porto Seguro Auto 
 local: No Auditório Prefeito João Sampaio
14h30 Educação para o Trânsito e Robô Mateus
15h Pilotagem Segura 
 Segurança no Trânsito e procedimentos defensivos
 local: Biblioteca Pública de Niterói
17h Desafio Intermodal
 local: Praça Araribóia – Centro – Niterói

26.setembro - Sábado
 8h Passeio Ciclístico 
 local de Concentração: Concha Acústica de Niterói

27.setembro - Domingo
 9h30 Passeio Motociclístico
 local de Concentração: Concha Acústica de Niterói
17h às 21h Encerramento da Semana Nacional do Trânsito 

2015 & III Semana Municipal da Mobilidade
  local: Museu de Arte Contemporânea 

O
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Confira as novas imagens selecionadas por meio da hashtag do Instagram 
#viajecomagente. quem passa pela Ponte Rio-Niterói e segue adiante pelo 
Brasil tem a oportunidade de ver a foto publicada aqui. Envie a sua! 

lembre-se de registrar paisagens, 
monumentos, gastronomia, fauna e flora. 

quem sabe a sua imagem não entra 
na próxima edição da Revista Ecoponte?

#viajecomagente

São lourenço do Sul – RS (@pescke)

Pelotas – RS (@saviomachadooficial) Caminho de Santos – SP (@alemoutinho)

Rio de Janeiro (instagramviajecomagente)

São lourenço do Sul – RS (@robertoheiden)

Bertioga – litoral Norte de SP (instagramviajecomagente)

lagoa Verde – RJ (instagram viajecomagente)

viaje com a gente

Visite nossa fanpage facebook.com/ecorodoviassemacidentes
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té 15 de dezembro, visitantes de 
Nova Friburgo, na Região Serrana, 

podem conferir duas exposições de 
moda. Uma é a Novos Talentos, que 
contém peças exibidas na 25ª Fevest 
(feira anual de moda íntima, praia, 
fitness e matéria-prima), e a outra é a 
Moda+Esporte+Performance, mostra 
interativa e sensorial que comprova a 
evolução da indústria têxtil. Ambas 
as exposições acontecem no Senai 
Espaço da Moda, no centro de Nova 
Friburgo.

Com a participação de estudantes 
de modelagem, costura e mecânica do 
Senai, a Novos Talentos exibe 21 peças 
de design diferenciado elaborados 
por 63 alunos que estão aprendendo a 
lançar tendências constantemente. A 
exposição é gratuita e ajuda a fomen-

tar a produção e competitividade das 
indústrias do Rio. 

Os interessados por moda e tec-
nologia podem conferir a exibição 
Moda+Esporte+Performance, sobre 
tecnologia em tecidos especiais. Criada 
pelo Giro Grupo de Estudos do Sistema 
Firjan (Federação das Indústrias do 
Estado do Rio de Janeiro), a mostra 
tem como objetivo explorar, de forma 
sensorial, a capacidade de alguns mate-
riais têxteis de ampliar o desempenho 
da prática esportiva e contribuir para o 
conforto, sem esquecer o design.

Conhecida como a capital brasilei-
ra da moda íntima, a cidade de Nova 
Friburgo, na Região Serrana do Rio, 
é responsável por reunir mais de 800 
empresas do setor, que empregam cer-
ca de 8.500 funcionários formais – 10% 

do total brasileiro. O município fica 
em primeiro lugar quando o assunto 
é o número de estabelecimentos pro-
fissionais do setor no país. Dados da 
Firjan revelam que, em 2015, a Fevest 
movimentou cerca de R$ 53 milhões.

A chefe da Divisão de Desenvolvi-
mento Setorial do Sistema Firjan, Ana 
Carla Torres, destaca a importância da 
cidade para o mercado de moda íntima 
nacional.

“A moda é um dos exemplos de 
como a indústria criativa pode se 
irradiar para os setores clássicos da 
economia, proporcionando geração 
de empregos e renda. Todo o polo 
de moda íntima de Nova Friburgo 
contempla mais de mil empresas de 
confecções, gerando mais de 11 mil 
empregos diretos. Se considerarmos 

De Nova Friburgo para os quatro cantos do país: moda íntima serrana ganha espaço nas grandes cidades brasileiras 

A
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Moda e meio ambiente
O mundo da moda pode contribuir para a preservação do meio ambiente. um dos exemplos é o Protocolo 
de Gestão Responsável dos Resíduos da Indústria de Confecção, desenvolvido pela Firjan. O objetivo 
do guia é adequar os processos produtivos à legislação ambiental, ajudando as indústrias a evitar o 
desperdício. lançado na Fevest 2015, o documento auxilia a reduzir em até 25% o descarte de resíduos.

O protocolo ressalta questões como o cuidado com a natureza na etapa de criação, o aproveitamento 
do estoque e a separação adequada de tecidos que podem ser reutilizados. A ação se adapta à Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei nº 12.305/2010. De acordo com essa política, 
a responsabilidade pelos resíduos é compartilhada em todo o ciclo de vida dos produtos.
quem quiser conferir o documento pode acessar o site www.firjan.com.br/espacodamoda. 

FEIRAS, ExPOSIçõES E FóRuNS REAlIZADOS EM 
NOVA FRIBuRGO MOVIMENTAM MIlhõES DE REAIS 
ANuAlMENTE E AquECEM A ECONOMIA DA CIDADE 

Vitrine Serrana

toda a cadeia (incluindo empregos 
indiretos), esse número duplica”, res-
salta Ana Carla Torres.

O Senai Espaço da Moda foi aberto 
em 2014 pela Firjan e se destina a 
atender de forma integrada as neces-
sidades do segmento. A iniciativa faz 
parte do Programa Indústria Criativa 

e já formou mais de 700 alunos, que 
contribuem para movimentar cada vez 
mais o polo regional de Nova Friburgo. 

Serviço
As exposições estão abertas para visitação de segunda a sexta, das 8h às 20h, no Senai 

Espaço da Moda, que fica na Avenida Conselheiro Julius ARP 85, Centro de Nova Friburgo. 

Maiores informações, acesse www.firjan.com.br/espacodamoda
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Informações

As visitas ao parque podem ser feitas 

todos os dias, das 8h às 17h. 

Em caso de dúvidas, entre em contato com a 

administração do parque pelo telefone 

(21) 2638-4411/2709-9176 ou email 

falecom@parqueserradatiririca.org

Morro das Andorinhas
A caminhada é de nível moderado, com 
cerca de 600 metros de extensão e 30 
minutos de duração. O acesso é pela 
igreja São Sebastião, em Itaipu. A vista da 
praia de Itacoatiara, da Região Oceânica 
de Niterói e da cidade do Rio de Janeiro é 
deslumbrante. 

Caminho Darwin
Caminho de dois quilômetros de extensão 
que corta o Parque entre o Engenho do Mato 
(Niterói) e Itaocaia (Maricá). Trata-se de uma 
caminhada antiga que ligava a Vila Real da 
Praia Grande (Niterói) às feitorias de Cabo 
Frio. O caminho cercado por Mata Atlântica 
foi percorrido e descrito pelo naturalista 
britânico Charles Darwin, em 1832.

Enseada do Bananal
Ideal para a prática de escalada e rapel, o 
acesso é feito depois de caminhada leve 
de 30 minutos e 700 metros de extensão 
(acessível também para crianças, desde que 
acompanhadas).

Alto Mourão: 
Pedra do Elefante
Ponto mais alto de Niterói. Com cerca de 
412 metros de altitude, tem uma bela vista 
em 360 graus da baixada litorânea de Maricá, 
da praia de Itaipuaçu e da cidade do Rio de 
Janeiro. A trilha é para quem tem um bom 
preparo físico: são cerca de dois quilômetros 
e 1h30 de caminhada pesada. O acesso é pelo 
mirante da Estrada de Itaipuaçu.

Setor Laguna de Itaipu
Faixa terrestre que contorna este corpo d’água 
de grande importância ambiental, histórica 
e paisagística de Niterói. Compreende sítios 
arqueológicos, áreas úmidas, pequenas trilhas 
e belas paisagens, além de reunir condições 
ideais para a prática de atividades recreativas, 
tais como caminhadas, windsurf, canoagem, 
observação de aves e fotografia.

Costão de Itacoatiara
Com cerca de 220 metros de altitude, tem trilha 
moderada, com aproximadamente 800 metros de 
extensão e 40 minutos de caminhada. O acesso é pelo 
posto de recepção ao visitante do parque, em Itacoatiara.
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nserido nos municípios de Niterói 
e Maricá, o Parque Estadual da 

Serra da Tiririca possui 3.493 hectares, 
ricos em fauna e flora. Criado em 1991 
por ambientalistas e associações de 
moradores locais para coibir o desma-
tamento e a especulação imobiliária 
que ganhou força na década de 1980, a 
proposta é preservar a biodiversidade e 
o sistema hidrográfico local, favorecen-
do a sustentabilidade em seu entorno 
para uso da população.

A Serra da Tiririca possui mais de 
300 espécies vegetais típicas. No Alto 
do Mourão (à esquerda da praia de  
Itacoatiara, em Niterói), por exemplo, 
são encontradas mais de 75 espécies, 
como bromélias e orquídeas, flora res-
trita À Mata Atlântica. 

A fauna do parque também apresen-
ta surpresas. Rica em biodiversidade, é 
composta por mais de 400 vertebrados, 
entre mamíferos, anfíbios, peixes, rép-
teis e aves. No parque, é possível encon-
trar jacarés-de-papo-amarelo e teiús, e 
próximo ao mar, é comum a presença de 
algumas tartarugas, tais como as tarta-
rugas-cabeçudas, tartarugas-verdes e 
as tartarugas-de-couro. Há épocas do 
ano em que, registra-se a presença de 
cetáceos, como baleias e golfinhos. 

Mais do que lindas paisagens, o  
Parque Estadual da Serra da Tiririca 
é famoso pela prática de ecoturismo, 

Natureza preservada
RICO EM BIODIVERSIDADE, O PARquE ESTADuAl DA 

SERRA DA TIRIRICA é uMA BOA OPçãO PARA PRATICAR ECOTuRISMO 
como rapel e escalada. Segundo o 
diretor de Biodiversidade e Áreas 
Protegidas da unidade de preservação 
ambiental, Alexandre Ignácio, o parque 
recebe cerca de 120 mil visitantes por 
ano interessados em conhecer as pai-
sagens da Serra da Tiririca. O diretor dá 
dicas e faz um pedido: “Para uma visita 
agradável, recomendo que os visitan-
tes usem roupas frescas, levem água, 
tenham atenção durante as trilhas e 
tragam de volta todo o lixo produzido”. 

O paulista Wilson Castilho, que 
reside em Niterói há cerca de três 
meses, ficou interessado em explorar 
o parque depois que conheceu a praia 
de Itacoatiara. Wilson visitou o Morro 
do Elefante pela primeira vez e ficou 
encantado com a natureza exuberante 
por todos os lados. “A trilha é intensa, 
mas o esforço vale a pena. A etapa fi-
nal de escalada na rocha é mais difícil  
que a parte da trilha no meio da mata, 
mas recompensa chegar ao topo do 
Morro do Elefante e admirar a praia 
de Itaipuaçu e o Costão de Itacoatiara”.
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