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Venha correr com a gente!



EDITORIAL

A 
revista Parques Cariocas, em sua quarta 

edição, apresenta aos leitores o Projeto Piloto 

de Corredor Verde Marapendi – Chico Mendes  

– Prainha, parte integrante do Programa Estratégico 

de governo da Cidade do Rio de Janeiro, na plataforma 

Rio Capital Verde.

A formação de Corredores Verdes na Cidade do Rio 

de Janeiro, a exemplo de dezenas de cidades que 

adotam iniciativas no sentido de implantar uma 

infraestrutura verde, foi incrementada a partir da criação 

do Mosaico Carioca. O Mosaico congrega vinte e sete 

áreas protegidas da cidade, incluindo três federais, 

seis estaduais e dezoito municipais, com o objetivo de 

promover ações conjuntas, de gestão compartilhada, 

compatibilizadas com o desenvolvimento urbano.

Os Corredores Verdes exercem a função de proteger 

não só espaços naturais, contemplando a recuperação 

de áreas degradadas, mas também os espaços 

socioculturais, mediante sua revitalização, levando 

seus benefícios ao maior número possível de cidadãos. 

As ações de criação, implantação e manutenção de 

Corredores Verdes são estabelecidas através do trabalho 

conjunto de vários órgãos da Prefeitura, tendo em vista 

os diversos aspectos envolvidos, contribuindo ainda 

mais para o desenvolvimento urbano sustentável.

A implantação de Corredores Ecológicos está presente 

no Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 

Sustentável da Cidade. E, a Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente adotou, desde 2010, diretriz no sentido 

de conectar diversas Unidades de Conservação, e 

outras áreas de importância ambiental na Cidade, com 

a proposta de implantação de um corredor ligando 

os Parques Naturais Municipais de Marapendi, Chico 

Mendes e Prainha.

Nesta edição, convidamos os cidadãos a conhecer as 

etapas de desenvolvimento deste projeto pioneiro, 

seus desafios, potencialidades e benefícios ambientais 

e sociais, e seu potencial meio de defesa dos aspectos 

ecológicos, motivando a ‘viagem urbana’ através 

destes eixos verdes que garantem ligações entre áreas 

preservadas da cidade.

Carlos Alberto Muniz

Secretário Municipal do Meio Ambiente

Ricardo Cassiano
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CORREDOR VERDE
o que é?

A cada dia, é maior a importância dos corredores verdes nos grandes 
centros urbanos. O corredor verde ou ecológico é o responsável pelo 
reequilíbrio ambiental, fazendo a conexão entre áreas verdes que 

foram cortadas pelo desenvolvimento das cidades.
A criação de um corredor verde possibilita o restabelecimento do 

ecossistema que ficou prejudicado. Quando a conexão é interrompida, ou 
diminuída drasticamente, as populações naturais de fauna e flora ficam 
isoladas e sofrem redução da sua variedade genética, tornando-se menos 
adaptáveis às mudanças ambientais. 

Os corredores verdes trazem também diversos benefícios sociais em 
zonas urbanas, pois podem incorporar áreas de lazer, passeios ecológicos, 
ciclovias, áreas de recreação e trilhas, melhorando a qualidade de vida da 
população e sua consciência ambiental. 
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O objetivo dos projetos de Corredores Ecológicos Urbanos é manter 
a conectividade entre as áreas protegidas municipais, a conservação da 
biodiversidade e promover a melhoria da qualidade de vida da população. 
A principal estratégia de conservação da biodiversidade se baseia na 
proposição do uso sustentável dos recursos naturais, através de ações 
voltadas para a prática do ecoturismo, da educação ambiental e a integração 
da população às questões ambientais.

Várias cidades, no mundo, têm incorporado projetos de corredores verdes 
em suas agendas ambientas. No Rio de Janeiro, o Corredor Verde Recreio é 
o projeto piloto de um plano amplo de implantação de Corredores Verdes 
Cariocas. Essa iniciativa é do Grupo de Trabalho Corredores Verdes da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, criado através da Resolução SMAC 
“P” 183  de 07 de novembro de 2011.

Beto Felicio
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O MOSAICO CARIOCA 
e os Corredores Verdes 
no Rio

O Mosaico Carioca de Áreas Protegidas definiu onze 
áreas prioritárias para a implantação de Corredores 
Verdes no Rio de Janeiro. Este órgão promove a gestão 
integrada dessas áreas na cidade, nas esferas municipal, 
estadual e federal.

O objetivo do Mosaico é restabelecer a conexão en-
tre essas áreas e torná-las mais permeáveis ao fluxo da 
fauna e flora, melhorando o acesso ao patrimônio cul-
tural e ambiental e criando oferta de lazer e esporte em 
contato com a natureza.

As iniciativas previstas pelo Mosaico Carioca de 
Áreas Protegidas são a matriz do projeto Corredor 
Verde Recreio, que é parte integrante de um projeto 
maior e mais abrangente: o Corredor Verde Olímpico, 
localizado na Área 5 do projeto Mosaico Carioca, que 
integra o maciço da Pedra Branca ao da Tijuca, pelo 
Sistema Lagunar da Baixada de Jacarepaguá e Campos 
de Sernambetiba.

Esta iniciativa é um esforço da Prefeitura, através 
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, para 
preservar os recursos naturais de suas Unidades de 
Conservação no Recreio dos Bandeirantes, conectando 
os Parques Naturais Municipais Marapendi, Chico 
Mendes e Prainha.

Além de preservar as áreas de alagadiços e o sistema 
lagunar, este projeto promove a integração e coexistên-
cia da fauna e flora nativas dos parques naturais e suas 
zonas de amortecimento, com a ocupação humana. A 
criação de corredores de biodiversidade é também um 
dos objetivos do Plano Municipal de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica do Rio de Janeiro (PM-
MA-Rio), desenvolvido pela SMAC, em 2015.

Áreas Prioritárias para Implantação 
de Corredores Verdes (AICs):

1 – Integra o maciço da Pedra Branca ao maciço da Tijuca via 
contrafortes.
2 – Integra o maciço da Pedra Branca ao Maciço Gericinó - 
Mendanha via Vila Militar.
3 – Integra o maciço da Pedra Branca ao maciço do Gericinó - 
Mendanha via Serras do Lameirão e do Quitungo.
4 – Integra o maciço da Pedra Branca à Serra de Inhoaíba.
5 – Integra o maciço da Pedra Branca ao maciço da Tijuca via 
Sistema Lagunar da Baixada de Jacarepaguá e Campos de 
Sernambetiba.
6 – Integra o maciço da Pedra Branca à Reserva Biológica de 
Guaratiba e à Restinga da Marambaia.
7 – Integra o maciço da Tijuca aos Morros da Saudade, Cabritos, 
São João, Babilônia e Leme via Parque Lage.
8 – Integra o maciço da Tijuca ao Morro Dois Irmãos via Gávea.
9 – Integra o maciço da Tijuca às Serras do Juramento e 
Misericórdia.
10 – Integra os Campos de Santa Cruz ao Maciço Gericinó – 
Mendanha.
11 – Integra o Maciço da Tijuca à Serra do Engenho Novo
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UNIDADES DE CONSERVAÇÃO
Fragmentos de mata atlântica de grande relevância, em estado 
médio ou avançado de regeneração, preferencialmente em 
unidade de conservação de proteção integral. 
Ações: regulamentação ou instituição de planos de manejo das 
UCs, recuperação e enriquecimento florístico, monitoramento e 
fiscalização.

ZONA DE INFLUÊNCIA
Áreas urbanas com baixa densidade de ocupação. 
Ações: manutenção ou redução dos parêmetros de ocupação, 
incentivo a adoção de práticas sustentáveis (quintais arborizados, 
reaproveitamento de águas de chuva, passeio drenante)

CORREDOR
Áreas verdes livres, praças e parques urbanos, florestas nativas, 
UCs, vias com projetos de arborização maciça, Reflorestamentos. 
Ações: criação de parques naturais ou urbanos, recuperação 
florestal, proteção e ampliação das faixas marginais de corpos 
d’água.

Esquema básico do Corredor Verde e da Área Prioritária 
para Implantação dos Corredores Verdes (AIC)
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Do Mosaico Carioca às esquinas do Recreio: 
Impacto na vida dos moradores em todas as etapas do projeto
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Evolução do Corredor Verde Recreio

ano 2030

ano 2020

ano 2015
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        Corredor Verde 
                  RECREIO

Através do Canal das Taxas, o Corredor Verde Recreio reúne fragmentos de áreas 
preservadas, com destaque para os Parques Naturais Municipais de Marapendi, Chico 
Mendes e Prainha, incluindo o Morro do Rangel, área tombada pelo Instituto Estadual 
do Patrimônio Cultural – INEPAC.

Nesta área da Baixada de Jacarepaguá se concentram as principais formas de vegeta-
ção do complexo lagunar de Jacarepaguá e muitos dos problemas que afetam toda a re-
gião, em especial o lançamento irregular de esgoto e destinação inadequada de lixo.

A área é composta por um mosaico de ecossistemas do Bioma Mata Atlântica: mata 
paludosa, brejo e restinga. Esses ecossistemas são típicos de áreas alagadas, que supor-
tam o acréscimo de água e sedimentos carregados pelas chuvas, além de preservar espé-
cies de ambientes úmidos.

Em 1932, no livro O Sertão Carioca, Magalhães Corrêa relatou a existência de fauna 
riquíssima nas lagoas, como garças, socós, maçaricos, marrequinhas, irerês e frangos 
d’água, além de peixes como tainha, corvina, lambari, robalo, bagre e traíra. Entre os 
crustáceos, caranguejos, lagostas e os camarões verdadeiros dos mares e pitus de água 
doce. Nos remanescentes lagunares, encontram-se, ainda, a borboleta da praia, a capi-
vara e o jacaré-do-papo-amarelo, espécies ameaçadas de extinção.

A preservação desses ecossistemas, que formam o mosaico das paisagens, regula um 
conjunto de processos fundamentais para sua própria sobrevivência, assim como para a 
sobrevivência das sociedades que neles se instalam.

A crescente expansão urbana da cidade em direção à Baixada de Jacarepaguá, des-
tacando-se o Recreio, onde inúmeros empreendimentos imobiliários de grande por-
te foram implantados em curto espaço de tempo, requer um cuidadoso olhar para sua 
paisagem. Para abrir caminho para esta ocupação urbana, lagoas foram drenadas, rios 
canalizados, brejos e pântanos aterrados e áreas cobertas por vegetação nativa foram 
suprimidas. Todo o ecossistema da região foi alterado, com perdas e danos ambientais, 
definindo uma nova paisagem. 
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Beto Felicio

Beto Felicio
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  CORREDOR VERDE CANAL DAS TAXAS   
      Vista a partir do Morro do Rangel
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INTERFERÊNCIAS

POTENCIALIDADES

Apesar das perdas ambientais, esta área está entre 
as três primeiras do ranking de preservação do Bio-
ma de Mata Atlântica, revelando o potencial ecológico 
que a região ainda possui. Vale destacar que a região 
do Recreio é rica em fragmentos de vegetação em áreas 
livres, bem como na sua arborização urbana, praças e 
jardins que totalizam 60 hectares.

As Unidades de Conservação incluídas no Corredor 
Verde são do tipo UC de Proteção Integral da cate-
goria de Parque que, apesar de restritivas, permitem 
a visitação. Todos os parques naturais mencionados 
neste projeto estão sob tutela da secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e possuem atrativos para a popu-
lação local. Ao interagirem com a natureza, as pessoas 
podem aproveitar o clima mais ameno que a vegeta-
ção oferece, o sossego que o parque promove, além de 
conhecer mais sobre a fauna, flora e os ecossistemas da 
região, permitindo que tenham uma melhor qualidade 
de vida.

O Parque Natural Municipal de Marapendi, com 
mais de 150 hectares, foi criado em 1978 e é constituí-
do pelas áreas marginais à Lagoa de Marapendi, que 
abrange desde a fronteira com o Recreio até o final da 
Barra. Suas margens compreendem a Lagoa e o canal 
de Marapendi. Nele funciona o Centro de Referência 
em Educação Ambiental, que realiza diversas ativida-
des relacionadas à proteção do meio ambiente.

O Parque Natural Municipal Chico Mendes foi 
criado em 1989, com uma área de aproximadamente 
40 hectares, com o objetivo de preservar a Lagoinha, 
o Canal das Taxas e seu entorno.  Na entrada do Par-
que, sua principal atração: o viveiro dos jacarés que, 
assim como as capivaras,  podem também ser obser-
vados de um deque  sobre a Lagoinha, seu habitat 
natural.

O Parque Natural Municipal da Prainha foi criado 
em 1999. Possui mais de 100 hectares de área, está de-
limitado pelas vertentes dos morros Caeté, Boa Vista 
e Pedra dos Cabritos (Morro do Rangel) e tem como 
atrativos os mirantes, playgrounds, bicicletário, salão 
para exposições itinerantes, diversas trilhas e placas 
de sinalização ecológica com explicações sobre a fau-
na e a flora.
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320,76 hectares de áreas preservadas

60,73 hectares de áreas livres e praças públicas

LEGENDA
Áreas preservadas
Áreas sem acesso

Áreas residuais municipais
Praças

Áreas residuais 
(canteiros centrais)

INTERFERÊNCIAS
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DESAFIOS

POTENCIALIDADES

A preservação das áreas remanescentes é um dos maiores desafios para a conservação em toda a área de intervenção, especialmente 
em relação ao controle das ocupações irregulares e lançamento de esgoto in natura no sistema hídrico da região. Além disso, é 
fundamental promover a participação da sociedade organizada, consciente e ativa.

As potencialidades consistem, principalmente, na possibilidade de se restabelecer os ecossistemas prejudicados pela ocupação urbana, 
mantendo a conectividade entre as áreas protegidas municipais; e, de promover, assim, a conservação da biodiversidade, baseada na 
proposição do uso sustentável dos recursos naturais, por meio da prática do ecoturismo e maior integração da população às questões 
ambientais.

M
ario M

oscatelli
M

ario M
oscatelli
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Benefícios do 
CORREDOR VERDE
A Cidade e cidadãos só têm a ganhar

O Corredor Verde oferece inúmeros benefícios 
à cidade e a seus moradores. Além de aumentar a 
biodiversidade, criando novos habitats ecológicos, 
o restauro ecológico e o manejo da vegetação da 
Faixa Marginal de Proteção do Canal das Taxas e do 
entorno, com espécies nativas, colabora para melhorar 
o microclima do bairro. Possibilita, também, uma 
aproximação entre o morador e a paisagem natural.

Diferentes estudos vêm demonstrando como o con-
tato com a natureza beneficia a saúde mental e física. O 
Corredor Verde oferece a oportunidade para se obser-
var a fauna local e apreciar as florações de árvores e 
arbustos nativos da região. Os espaços verdes urbanos, 
como praças e parques, além de gerar sombra e frescor, 
são as únicas áreas de infiltração das águas das chuvas 
em regiões altamente impermeabilizadas.

A implantação do Corredor Verde Recreio propicia, 
também, alternativas de mobilidade, com a construção 
de uma malha cicloviária ao longo da área. 

Beto Felicio
Beto Felicio
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Devido a heterogeneidade de 
contextos bióticos, urbanos e físi-
cos encontrados ao longo da área 
definida para o Corredor Verde 
Marapendi – Chico Mendes – Prai-
nha, entendeu-se que a abordagem 
da área, considerando apenas as 
definições de Corredor Verde, não 
seria suficiente.

Por isso, recorreu-se a outros 
fundamentos conceituais: o Restau-
ro Ecológico, um processo indu-
zido pelo homem para recuperar 
as condições ambientais degrada-
das; a Infraestrutura Verde, com o 
intuito de atenuar a formação de 
ilhas de calor, pela impermeabiliza-
ção de grandes áreas de superfície 
das cidades. E, também, a Ecologia 
Urbana, estudando a cidade como 
ecossistemas para apontar alter-
nativas à tradicional organização 
urbana, que tem se mostrado efi-
cientemente rápida, porém, incapaz 
de suportar os inevitáveis impactos 
ambientais.

O posicionamento adotado para 
a elaboração do Corredor Verde Re-
creio incorpora a temática de eco-
logia urbana, pois não parte de uma 
visão do meio urbano, mas do mo-
saico formado pelos inúmeros siste-
mas que funcionam em conjunto.

O projeto aponta soluções para 
proteger e melhorar o desempenho 
ambiental e a contribuição social dos 
fragmentos verdes. Para este tra-
balho, definiram-se três diretrizes 
principais – Preservar, Conectar e 
Ampliar– que podem ser eficazes de 
forma individual, mas são potenciali-
zadas quando aplicadas em conjunto. 

A diretriz Preservar é destinada a 

todos os fragmentos que se apresen-
tem como núcleos de biodiversida-
de. Essa medida não inclui apenas a 
conservação das áreas verdes exis-
tentes, mas também sua proteção. 
Alguns fragmentos possuem gran-
des concentrações de biodiversida-
de, são habitat de várias espécies e 
altamente indicados à preservação. 
Destes fragmentos partem os princi-
pais vetores de conexão.

Já a diretriz Conectar destina-se 
à integração dos fragmentos. A co-
nexão entre núcleos de biodiversi-
dade é estabelecida para preservar 
os habitats das espécies de fauna 
e possibilitar seu livre trânsito. As 
atividades urbanas nestes vetores 
de conexão não são incentivadas, 
permitindo-se apenas pontos de 
observação, como torres e decks 
contemplativos.

Para que o Corredor Verde pe-
netre no tecido urbano, além do 
incremento ecológico da infraes-
trutura viária, propõe-se também 
a utilização das áreas verdes resi-
duais, espaços públicos, praças e 
áreas livres no interior dos lotes 
particulares.

Ampliar o Corredor Verde signi-
fica que sua área de abrangência irá 
em direção às demais regiões urba-
nas, através do incentivo ao uso de 
espécies vegetais nativas, muros e 
telhados verdes, tanto nas áreas pú-
blicas como nos lotes particulares. 
A expansão do Corredor Verde no 
tecido urbano acontecerá aos pou-
cos, mas é fundamental promover 
a conscientização dos moradores, 
através da educação ambiental.

DIRETRIZES de intervenção 
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Preservar
Conectar

Conectar
Expandir

PRESERVAR

AMPLIAR

1. MATRIZ 
São todas as áreas preservadas da região definidas como matrizes ou núcleos de 
biodiversidade.

2. CORREDOR VERDE DE BIODIVERSIDADE
São os corredores que conectam as matrizes, destinados apenas para o fluxo gênico; 
não há acessos ao público, nem usos.

3. VIA VERDE
São todas as vias que delimitam as matrizes e corredores verdes de biodiversidade. 
Constituem uma área de amortecimento. Contemplam áreas de estar, tráfico veicular, 
pedestres e ciclistas. Elas funcionam como elemento de conexão entre o Corredor e 
a área urbana.

4. VIA MÚLTIPLA
São todas as vias coletoras com canteiro central livre. Servem como acesso ao 
Corredor. Assim como, cumprem a função de conexão entre o Corredor verde e 
outras áreas no tecido urbano.

5.  BAIRROS VERDES
São todas as áreas da cidade que, por terem espaços livres inutilizados, ou por serem 
no meio de matrizes,  receberão um tratamento diferenciado onde o foco é incentivar 
o uso de espécies nativas, tetos verdes  e paredes verdes.

CONECTAR
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1.1 MATRIZ: MACIÇO DA PEDRA 
BRANCA
- Manejo de espécies exóticas
- Combate ao fogo e caça na região
- Reflorestamento

1.2 MATRIZ: MORRO DO RANGEL
- Erradicação de espécies exóticas e manejo das 
cabras para permitir  a regeneração da vegetação do 
local
- Sinalização e estruturação das trilhas e das entradas
- Ponto panorâmico e de observação de fauna
- Reconstituição da vegetação nas encostas rochosas 
para fixação de herpetofauna
- Criação de uma borda/filtro para preservar a área 
de Parque e conter os vetores de ocupação urbana 
irregular 
- Possivel criação de centro de pesquisa cientifica e 
educação ambiental
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(TRECHO CHICO MENDES - BARRA BONITA)
- Menor grau de preservação
- Plano de gestão dos afluentes para manter 
ou restabelecer fluxo de fauna

2.1  CORREDOR VERDE DE BIODIVERSIDADE
(TRECHO BARRA BONITA- 
CANAL DE SERNAMBETIBA)
- Receberá o mesmo tratamento do trecho 
de Corredor Verde de biodiversidade Chico 
Mendes - Marapendi (2.3)
- Entrada para o Corredor Verde com área 
educativa e passeios temáticos
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2.3  CORREDOR VERDE DE BIODIVERSIDADE  
(TRECHO CHICO MENDES - MARAPENDI)
-  Plano de gestão de afluentes
- Plano de gestão de resíduos sólidos e 
orgânicos 
- Alto grau de preservação para favorecer o 
fluxo gênico
- Pontos de observação, torres, decks, 
passarelas e áreas de estar contemplativas
- Iluminação adequada
- Caminhos temáticos em diferentes horários
- Placas informativas e de educação ambiental

1.3 MATRIZ: PEDRA DO PONTAL
- Erradicação de espécies exóticas
- Reflorestamento com espécies 
nativas

1.4 MATRIZ: PARQUE MARAPENDI
- Criação de uma borda/filtro 
entre o Parque e a área urbana
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- Veículos leves
- Redutores de velocidade

- Ciclovia

- Circulação de 
pedestres e calçadas 
drenantes

- Arborização com 
espécies nativas

- Sinalização de fauna

3.1   VIA VERDE

- Implantação de infraestrutura 
verde nas áreas livres jardinadas
- Incentivo para criação de tetos 
verdes e muros verdes
- Hortas urbanas

O Corredor Verde 
Canal das Taxas amplia 
o potencial do Recreio, 
tornando-o um bairro 
mais ecológico.

5.  BAIRROS VERDES

3.
 C

O
N

EC
TA

R
5.

 A
M

PL
IA

R
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- Arborização 
com espécies 
nativas

- Ciclovia

- Áreas de lazer

- Veículos leves  
e redutores de 
velocidade

3.3   VIA VERDE 
        (ÁREA COMUNIDADE)

- Faixa generosa 
para recriação  da 
morfologia do 
ecossistema de 
restinga

- Sinalização de 
fauna

- Ciclovia e caminho para 
pedestres
- Ausência de tráfico 
veicular

- Implantação 
de habitat para 
espécies nativas  

4.1   VIA MÚLTIPLA

- Arborização 
com espécies 

nativas

- Calçadas 
drenantes e 

biovaletas

- Ciclovia

3.2   ALAMEDA SANDRA ALVIM 
4.

 C
O

N
EC

TA
R
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TETO VERDE COM 
POSSIBILIDADE DE HORTA

AUMENTO DA 
BIODIVERSIDADE 
(ESPÉCIES NATIVAS)

EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR 
4 PAVIMENTOS

RUA PROFESSOR HERMES LIMA AV. PEDRO MOURA

CANAL DAS TAXAS PONTE

TALUDE
VEGETADO

CORTE 20 - DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO 
Canal das Taxas - Rua Professor Hermes Lima - altura Av. Pedro Moura

Teto verde 
com possibilidade
de horta

Placa de 
sinalização de 

fauna

Torre para 
observação 
de fauna

Implantação de ciclovia 
e calçada permeávelIncentivo ao plantio 

de espécies nativas 
em jardins particulares

Aumento da 
biodiversidade 
(espécies nativas)

Troncos cortados 
usados como bancosRua Professor Hermes Lima

Calçada 
pavimentada

Ponte
Rua Mário Faustino

Ardea alba 
Linnaeus

Columbina 
talpacoti

Todirostrum 
cinereum

Eupetomena 
macroura

Gallinula 
galeata

Hemidactylus 
mabouia

Pitangus 
sulphuratus

Fluvicola 
nengeta

Turdus 
rufiventris

Coereba 
flaveola

Caiman 
latirostris

EXEMPLOS: DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO E BENEFÍCIOS

Tangara 
palmarum

Tangara 
sayaca 

CORTE 17 - DIRETRIZES DE INTERVENÇÃO
Canal das Taxas - Rua Professor Hermes Lima - altura Rua Mário Faustino

Fauna existente identificada no local

Edifício multifamiliar 
4 pavimentos
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PONTE

Ponte
Rua Mário Faustino

Aumento da 
biodiversidade 
(espécies nativas)

Plano de gestão 
de afluentes

Edifício multifamiliar 
4 pavimentos

Rua Professor Hermes Lima Talude
Vegetado

Hydrochoerus 
hydrochaeris

Furnarius 
figulus

Coragyps 
atratus

Certhiaxis 
cinnamomeus

Hylophilus 
thoracicus

Tangara 
sayaca 

Pitangus 
sulphuratus

Crotophaga 
ani Linnaeus

Troglodytes 
musculus

Coereba 
flaveola

Caiman 
latirostris

Fauna existente identificada no local

ESCALA 1:125

propostaexistente

Canal das Taxas

Plano de gestão 
de afluentes
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MASTERPLAN

O PROJETO: um mosaico de macropaisagens

BARRA BONITA

REFLORESTAMENTO 
MORROS DO RANGEL 
E PRAINHA

MORRO DO 
RANGEL

MORRO DA 
PRAINHA

PONTES 
PROPOSTAS

O projeto do Corredor Verde Recreio contempla 
não só a Faixa Marginal de Proteção do Canal das 
Taxas, mas também as vias e áreas urbanizadas ad-
jacentes, formando um mosaico de macropaisagens 
com características heterogêneas. Assim, foi dividi-
do em trechos, conforme as necessidades de trata-
mento. 

Além de ampliar a cobertura vegetal, o projeto im-
plantado ao longo da Avenida Hermes Lima, Barra 
Bonita e Terreirão estruturou a relação entre cidadão e 

Corredor Verde, com passarelas para travessia e obser-
vação de fauna e flora, ciclovias e pontos de observação 
panorâmica.

No Morro do Rangel e Prainha, o objetivo principal 
foi restaurar a vegetação nativa, para que estas áreas 
tornem-se refúgios ou habitat para a fauna, dentro do 
Corredor Verde.

Por último, o tratamento da Alameda Sandra Alvim 
se destaca das demais áreas, pois se insere e interage de 
forma direta com a cidade.
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PRAÇA BENVINDO 
DE NOVAES E 
REFLORESTAMENTO 
DE PARTE DO CHICO 
MENDES, ONDE HAVIA 
OCUPAÇÃO IRREGULAR

AV. DAS AMÉRICAS

MACIÇO 
DA PEDRA 
BRANCA

PARQUE 
MARAPENDI

PARQUE CHICO 
MENDES

AV. HERMES LIMA

ENTORNO DO CHICO MENDES

ESTACIONAMENTO

TERREIRÃO

AL
AM

ED
A 

SA
N

DR
A 

AL
VI

M

PONTE
PROPOSTA

PONTE
PROPOSTA

MALHA 
CICLOVIÁRIA 
PROPOSTA
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MOBILIDADE  pede passagem

Nos últimos anos, as questões ambientais e de mobi-
lidade vêm ganhando grande destaque. A malha ciclo-
viária possibilita trocas entre as pessoas e o entorno, 
durante o trajeto. A bicicleta deixou de ser apenas um 
instrumento de esporte e lazer. Vem ganhando status 
de modal de transporte.  

O Recreio contempla uma considerável malha ciclo-
viária, formada por ciclovias, ciclofaixas e faixas com-
partilhadas, prioritariamente implantadas nas vias de 
maior velocidade. Como a área é predominantemen-
te residencial, tem também uma malha viária onde a 

circulação de automóveis é de baixa velocidade. Estas 
características tornam a região própria ao uso da bi-
cicleta. No projeto, a malha cicloviária é completada 
ao longo do Corredor, ligando áreas de concentração 
populacional aos pontos estratégicos, como comércio e 
estação de BRT.

Outra proposta é a substituição da faixa compartilha-
da pela ciclofaixa, ao longo das vias de borda do Canal 
das Taxas e demais espaços propícios, já que esta última 
representaria maior conforto e segurança para o públi-
co que utiliza a bicicleta como meio de transporte.

Mobilidade pede passagem
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Mobilidade pede passagem

CICLOVIA
CICLOFAIXA
FAIXA COMPARTILHADA NA CAIXA DE ROLAMENTO
FAIXA COMPARTILHADA NO PASSEIO
ESTAÇÃO DE BRT

existente proposto
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Observação de jacarésObservação do Morro do Rangel e do 
Maciço da Pedra Branca

Observação de capivaras

Planta Baixa das pontes:

Mirantes  nas 
PASSARELAS 1 1 2 3

Fotomontagem da Ponte sobre a Lagoa de Marapendi

O Corredor Verde faz parte de uma malha urbana 
diversificada. Por isso, há a necessidade de travessias 
ao longo de todo o perímetro. Atualmente existem 
nove passarelas sobre o Canal das Taxas, ligando as 
suas margens. Para aproximar o morador da paisagem 
natural, o Corredor Verde propõe também que as 
passarelas assumam, além da função de travessia, a 
função de mirante, sem interferir na circulação entre 
as margens.
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TERREIRÃO

A área conhecida como Terreirão inclui duas 
comunidades – o Canal das Taxas e a Vila Amizade. 
Nesta área, grande parte do canal foi retificada e não 
possui guarda corpo ou qualquer outro elemento 
de segurança. As pontes de travessia estão sem 
manutenção, segurança ou conforto. O projeto 
prevê uma urbanização diferenciada, privilegiando 

a circulação de veículos não motorizados, e a 
criação de um parque ecológico em área desocupada 
existente no entorno. Propõe-se a implantação de 
módulo composto por jardineira com trepadeira 
para a borda do canal, canteiro com nichos para 
lixeiras e banco, visando manter a conectividade 
entre as áreas verdes.

Beto Felicio
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Pereskia aculeata – ora-pro-nobisDichorisandra thyrsiflora – dicorisandra

Clusia fluminensis – clúsiaOpuntia monacantha – palma-brava Senna pendula – fedegoso

Lundia cordata – cipó-campo-da-areia

Exemplos de espécies sugeridas

folhagem ornam
ental

inflorescê
ncia 

ornam
ental

perfume

frutos co
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eis

fins fi
toteráp
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Memória da restinga 
na Alameda 

SANDRA ALVIM

educação 
ambiental

ecologia

arte

A implantação do Corredor Verde Recreio reverte 
o processo de degradação dos ecossistemas e de todo 
o aspecto cultural e histórico agregado à paisagem da 
região. Dentro deste contexto, o projeto da Alameda 
Sandra Alvim recupera a memória da restinga na única 
via verde da Cidade, ligando o Parque Nacional Muni-
cipal Chico Mendes ao principal eixo viário da região, 
a Avenida das Américas. 

Através da criação de dunas e do enriquecimento da 
vegetação de restinga, buscou-se resgatar espécies de 
uso agrícola e medicinais nativas utilizadas pelos indí-
genas da região para transmitir os conhecimentos acu-
mulados pelos povos locais.

Foram implantados dois tipos de vegetação de res-
tinga: as dunas cobertas de vegetação e as desnudas, 
caracterizadas pelo areal, semelhante à original da 
região do Recreio.  
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RESTINGA ARBUSTIVA ABERTA NÃO INUNDÁVEL RESTINGA ARBUSTIVA ABERTA 
INUNDÁVEL

 Allagopteraarenaria

Ipomea pescaprea

Espécies de orquídeas
Centropogon surinamensisAnacardium occidentale

Espécies de broméliasMelocactus bahiensis

Em 10 anos

Em 15 anos

Plantio de vegetação pioneira

SU
CE

SS
ÃO

 V
EG

ET
AL

Corte esquemático padrão ampliado
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RESTINGA ARBUSTIVA ABERTA NÃO INUNDÁVEL

Pilosocereus sp.

Schinus terebinthifolius

Clusia fluminensis

Passiflora alata – passifloraAnacardium occidentale – cajueiro

Neoregelia cruenta – Bromélia Pilosocereus arrabidae – mandacaruIpomoea pes-caprae – salsa-da-praia

Allagoptera arenaria – guriri 

Exemplos de espécies sugeridas

folhagem ornam
ental

inflorescê
ncia 

ornam
ental

perfume

frutos co
mestív

eis

fins fi
toteráp

ico
s

espécie
 nativ

a

atra
i fa

una

M
arcia Botelho
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O projeto da Alameda Sandra Alvim também prevê 
a criação de totens para o pouso de avifauna e demais 
espécies polinizadoras, contribuindo para o enriqueci-
mento ecológico da área. Transposições físicas são pro-
postas para restabelecer o fluxo gênico, amenizando as 
barreiras que as vias representam para a conectividade 
do Corredor Verde. 

As escolas da região desempenham papel importante 
no projeto: participam do plantio coletivo e do cultivo 
de hortas com plantas nativas alimentícias não conven-
cionais. Em linhas gerais, o projeto tem o grande desafio 
de criar oportunidade para que o cidadão se aproxime, 
conheça e interaja com a flora, fauna e memória locais. 
Assim, ganhamos todos, homens e meio ambiente.
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Proposta de transposição na Avenida Genaro de Carvalho

Proposta de pergolado na Praça Heitor Bastos Tigre

Proposta de transposição na Avenida Genaro de Carvalho
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Reflorestamento em área com baixa cobertura arbórea

enriquecimento chuva de sementesadensamento

História e pré-história no 
MORRO DO RANGEL

plantio em linha capim prensado

Transposição de galharia e corredor de reflorestamento

Reflorestamento em área sem cobertura arbórea

Em conjunto com outros relevos, o Morro do Ran-
gel compõe a paisagem histórico-cultural do Recreio 
dos Bandeirantes. A região foi ocupada pelos índios 
tupi-guarani, antes da colonização da cidade.

Nas imediações do Morro do Rangel, havia samba-
quis (amontoados de conchas e equipamentos primiti-
vos, considerados arquivos pré-históricos), destruídos 
pelo processo de urbanização da área. Além destes 
vestígios milenares, o Morro do Rangel é cenário da 
história da colonização. Na Pedra de Itapuã, foram ins-
talados quatro canhões, para defender o litoral das in-

vasões dos espanhóis e franceses, no século XVIII.
O projeto propõe a criação de um Parque Natural na 

área, identificando, mantendo e sinalizando as trilhas 
existentes. Propõe também criar: uma trilha temático-
-panorâmica, para um mirante; uma trilha ecológica, 
para identificação da fauna e flora; uma trilha arqueo-
lógica, para a visita das grutas, áreas de sambaquis e 
canhões. Ao permitir o seu amplo reconhecimento 
pela sociedade, assegura-se a preservação destes ele-
mentos, peças importantes da história e promotoras da 
conexão com os bens naturais da região.



41

Durante o desenvolvimento do projeto de restauração, 
serão necessárias novas trilhas e acessos aos locais 
e facilitar a implementação do projeto e a sua 
manutenção, especialmente nas trilhas ecológicas 
para a visita de grutas no Morro do Rangel.

Beto Felicio

Beto Felicio
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Formalização das trilhas 
de acesso as grutas

Placas informativas 
sobre fauna e flora

Regeneração natural de 
floresta ombrófila densa 
submontana 

6 Mirante panorâmico

8

9

6

3

2

5
4

CANAL DAS TAXAS

CA
N

AL
 D

E 
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11
10

7

TRILHAS NO MORRO DO RANGEL

Ponto para fiscalização 
do Corredor Verde

5 Gruta da fundição
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CANAL DAS TAXAS

1
2

8

9

11

10

3

4

CIRCULAÇÃO

ÁREAS URBANA

ÁREAS DE INTERESSE

VEGETAÇÃO

Manejo e sinalização de trilhas temáticas (trilha panorâmica, trilha ecológica, trilha arqueológica). 
Placas informativas sobre os ecossistemas encontrados e delimitação dos lugares para visitação

Área com vegetação existente

Áreas a reflorestar com espécies de floresta ombrofila densa ou vegetação rupícola. Serão 
selecionadas algumas áreas ao longo das trilhas para plantio de plantas de uso medicinal e religioso

ÁREA DEFINIDA PARA FUTURA SEDE: Composta pela Sede do Parque com centro de pesquisa, 
educação ambiental, viveiro de mudas e fiscalização do acesso ao Morro do Rangel 

Incentivo ao uso de espécies nativas nos quintais e na arborização de rua além do 
incentivo ao uso de tetos verdes e paredes verdes

Gruta sem nome - com acesso sinalizado  e restrito além de placas informativas sobre 
os ecossistemas encontrados

Mirante panorâmico e área de apoio para fiscalização do Corredor Verde

Área ocupada antigamente por sambaquis. Colocar painéis informativos a respeito da 
origem histórica do lugar

Área ocupada antigamente por sambaquis. 

Conservação de área úmida

5 Gruta da Fundição (incipiente fundição) - com acesso sinalizado e restrito e placas 
informativas sobre os ecossistemas encontrados e história

Toca Santa (possibilidade de inscrições rupestres) - com acesso sinalizado e restrito 
e placas informativas sobre os ecossistemas encontrados e história

6

7

LEGENDA

MORRO DO RANGEL 

Grutas existentes

Mirante com placa informativa 
sobre flora e fauna do local e 
mapa do Corredor Verde

Trilha de acesso ao 
Morro do Rangel em 
terra batida

Placas informativas 
sobre fauna e flora

Regeneração natural de 
floresta ombrofila densa 
submontana

Aberturas na vege-
tação para vistas 
panorâmicas

Mirante panorâmico 

10 Trilha  panorâmica

1
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CORREDOR VERDE 
RECREIO

TRILHA 
TRANSCARIOCA 
e o Corredor Verde

A Trilha Transcarioca é uma iniciativa do Mosai-
co Carioca de integração entre as diversas unidades 
de conservação, mantendo relação direta com os 
objetivos traçados pela criação do Corredor Verde 
Recreio: esses caminhos fortalecem ações de conser-
vação, estimulando a criação de novas áreas prote-
gidas nos trechos de conexão, o reflorestamento de 
corredores e a mobilização da sociedade em prol da 
conservação. 
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TRILHA TRANSCARIOCA
PROPOSTA DE ACRÉSCIMOÀ TRILHA

A Trilha Transcarioca é a conexão entre diversas 
trillhas onde estão sendo seguidos padrões técnicos 
internacionais de planejamento e manejo. Isto possi-
bilita que os visitantes cruzem a Cidade caminhando 
quase sempre em contato com a natureza. O planeja-
mento de novos traçados é realizado com uso de téc-
nicas de geoprocessamento e avaliação em campo. As 
trilhas são monitoradas pelas equipes dos parques e 
voluntários, em áreas de domínio público. 

O projeto de uso público nas trilhas conta, ainda, 
com um programa de voluntariado com atividades 
semanais e mensais e grande participação da popu-
lação, estimulando o engajamento nos esforços de 
conservação por meio de mutirões. Assim, a Trilha 
Transcarioca, em seus 180 Km de extensão, se evi-
dencia como uma iniciativa totalmente voltada para 
o fortalecimento da gestão das Unidades de Conser-
vação.
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O início da implantação do projeto piloto, nas bases 
da busca pelo equilíbrio ambiental, partiu do diagnós-
tico da geografia local, seus espaços naturais, sua histó-
ria, cultura e dinâmica de sua urbanização.

Marcando o primeiro passo deste projeto, em uma 
área anteriormente ocupada por quiosques, foi implan-
tada a Praça das Capivaras. Seu piso é constituído por 
grama e areia fofa, onde ocorreu plantio de vegetação 
nativa, e seus mobiliários são de eucalipto, material 
que se tornou uma marca do Corredor Verde por ter 
produção sustentável e por ser usado em diversos ele-
mentos paisagístico do espaço.

A Praça tem também placas indicativas sobre o 
Corredor Verde e esculturas de capivaras. A solu-
ção urbanística utilizada é nitidamente voltada para o 
comprometimento ambiental, com utilização de mate-
riais naturais e permeabilidade total do solo.

Os resultados já começam a ser colhidos nessa pro-
posta de reconexão da paisagem carioca. No Recreio 

já foram plantadas centenas de árvores nativas; recu-
peradas e regeneradas áreas de restinga e de pontos de 
descarte de lixo; instaladas cercas de moirões e alam-
brados para proteção e isolamento, e placas educati-
vas; e, intensificadas as ações de controle aos aterros e 
ocupações irregulares, do lançamento inadequado de 
esgoto e de lixo.

A próxima etapa é um novo trecho, cujo diagnóstico da 
faixa marginal de proteção da face sul da Lagoa da Tijuca 
demanda ações de recuperação, iniciando com o resgate 
do Parque denominado “Ecogênese Fazenda da Restinga”, 
estendendo-se à direita, pela área de proteção ambien-
tal de Marapendi chegando aos Parques Naturais Nelson 
Mandela e Marapendi e à esquerda ao Parque Natural 
Bosque da Barra passando pelo Parque Mello Barreto.

Conectar, preservar, ampliar... e, desta forma,  cum-
prir os conceitos  de sustentabilidade que norteiam o 
desenvolvimento ambiental e urbano que buscamos 
para toda a Cidade.

O Início da Implantação

O projeto Corredor Verde recebeu a menção honrosa, na Categoria Urbanismo e Paisagismo, 
concedida na 53a Premiação Anual do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB/RJ - 2015)"

Beto Felicio
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Hortas
Cariocas

Produzindo alimentos agroecológicos

O Projeto Hortas cariocas não poderia ser mais útil e saudável para a 

cidade. Tanto para mão de obra, formada por moradores de dezenas de 

comunidades, que vem colocando a mão na terra, como para a equipe 

da Gerência de Agroecologia e Produção da secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, que põe a mão na massa para viabilizar o projeto.

https://pt-br.facebook.com/pages/HORTAS-CARIOCAS/
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e h e h e h e 




