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1) Trilha Villa Progresso- Pedra do Cantagalo (O acesso a esta trilha pode ser feito pela
comunidade do Parque da Colina. Por medida de segurança indicamos o trajeto que se inicia
em Vila Progresso).

OBS: Como a Reserva não tem gestão para sua área, para minimizar um processo de
degradação por visitação desordenada,não divulgaremos as vias de acesso à trilha. Os
interessados em saber detalhes para visitação, favor enviar mensagem para o contato da
Associação (incluir link para Contato).

Esta é a Trilha mais conhecida da área da Reserva, seu trecho inicial passa pela Grota Funda,
antiga mina desativada de extração de Feldspato e pelo Sítio Coração da Pedra local que
abrigou o Presidente Getúlio Vargas em incursões na área. A trilha segue com sítios em
estrada de chão, o Caminhante atento observará o movimento de córregos que serpenteiam as
laterais da trilha. Este Córregos são contribuintes do Rio Pendotiba que ultrapassa os limites do
município e deságua na Apa de Guapimirim, chegando à Baia de Guanabara. Neste primeiro
trecho da trilha observamos do lado direito uma biquinha de água potável segundo avaliação
da Empresa Águas de Niterói – junho 2009. Seguindo em frente, viramos à esquerda, a trilha
se estreita e a Mata é soberana, ao longo deste segundo trecho observamos alguns mirantes
com bela vista e ao chegar ao topo da Pedra do Cantagalo (403 mts de altitude) temos vista
panorâmica de 360 graus, observando a Região Oceânica e todos os bairros da cidade, praias
Oceânicas, praias da Baia de Guanabara, , a Baia de Guanabara, Serra da Tiririca, São
Gonçalo. A vista é toda do alto e podemos observar o Belo Relevo vegetado dos Maciços da
Reserva Ecológica Darcy Ribeiro.

Trabalhos da AMARDARCY nesta Trilha:

ð Plano de Sinalização da Trilha elaborado – disponível para execução

ð Plano de Reconhecimento da trilha; Georeferenciamento-registros fotográficos-contato com
moradores do entorno – registros sobre fauna e flora

ð Georeferenciamento de córregos e nascentes da Trilha
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ð Avaliação das Águas de córregos e nascentes em Pareceria com a empresa Águas de
Niterói (julho 2009)

ð Coleta de amostras da flora para reconhecimento científico

ð Vídeo sobre a Trilha (clique para assistir)

ð Caminhadas diversas com Escolas e Pesquisadores

ð Caminhadas com a CLIN, a Guarda Ambiental e caminhantes para promover a limpeza da
trilha e pequenos plantios de árvores nativas observadas na área

ð Encaminhamento de ofícios à EMUSA para retirada de carcaças de carros.

Registro Fotográfico da Trilha

2) Trilha Jacaré-Pedra do Cantagalo

OBS: Como a Reserva não tem gestão da sua área, para minimizar um processo de
degradação ocasionado por visitação desordenada,não divulgaremos as vias de acesso desta
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trilha. Os interessados em saber detalhes para visitação, favor enviar mensagem para o
contato da Associação (incluir link para Contato).

Esta Trilha tem seu ponto de partida no final do Bairro do Jacaré, Região Oceânica de Niterói.
Inicia-se na mesma trilha que liga o jacaré ao Condomínio Villas Romanas, seguindo por uma
trilha secundária à esquerda da trilha principal. A trilha apresenta muita erosão provocada pela
circulação de motocicletas por isto o caminhante deverá estar preparado para caminhar
desviando de pequenas valas. O percurso apresenta inclinação de dificuldade moderada,
estimamos o tempo de ida e volta de aproximadamente 3 horas. A trilha é estreita, com
inclinação de dificuldade moderada e apresenta bela paisagem natural com trechos de árvores
de grande porte, alguns mirantes onde pode-se observar os maciços vegetados contrastando
com o mar ao fundo. Esta trilha não apresenta ocupação em seu entorno e a distância das vias
urbanizadas da cidade proporciona o deleite do silêncio vivo da Mata.

Trabalhos da AMARDARCY nesta Trilha:

ð Plano de Reconhecimento da Trilha; Georeferenciamento, registro fotográfico, registro da
fauna e flora, registro de nascentes

ð Caminhadas com a CLIN, Guarda Ambiental e Caminhantes para promover a limpeza da
trilha e pequenos plantios de árvores nativas previamente observadas na trilha.

ð Os Trabalhos executados nesta trilha contam com a parceria da AMAFREI (Associação de
Moradores e Amigos da Estrada Frei Olando)

3) Trilha Jacaré- Villas Romanas
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OBS: Como a Reserva não tem gestão da sua área, para minimizar um processo de
degradação ocasionado por visitação desordenada,não divulgaremos as vias de acesso desta
trilha. Os interessados em saber detalhes para visitação, favor enviar mensagem para o
contato da Associação (incluir link para Contato).

Esta Trilha tem seu ponto de partida no final do Bairro do Jacaré, Região Oceânica de Niterói.
Observamos alguns sítios antigos ao longo do percurso, nascentes e córregos que
serpenteiam o local e formam o Rio Jacaré que deságua na lagoa de Piratininga. A trilha é
larga e bem vegetada proporcionando uma caminhada agradável sem inclinações acentuadas.
A caminhada é de aproximadamente 3 horas ida e volta. Chegando à Villas Romanas, o
caminhante pode optar por fazer uma travessia;

- seguir em frente cruzar o condomínio villas Romanas e pegar a Estrada dos Ourives, deste
ponto seguir à esquera pela Estrada Muriqui Grande e finalizar a caminhada em Vila
Progresso, Rua das Árvores.

- Seguir por trilha secundária à direita e sair nas proximidades de Av.Central, Região Oceânica
de Niterói.

Trabalhos da AMARDARCY nesta Trilha:

ð Plano de Reconhecimento da Trilha; Georeferenciamento, registro fotográfico, registro da
fauna e flora, registro de nascentes
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ð Caminhadas com a CLIN, Guarda Ambiental e Caminhantes para promover a limpeza da
trilha e pequenos plantios de árvores nativas previamente observadas na trilha.

ð Encaminhamento de ofícios à EMUSA para retirada de carcaças de carros.

ð Avaliação das Águas de córregos e nascentes em Pareceria com a empresa Águas de
Niterói (julho 2009)

ð Os Trabalhos executados nesta trilha contam com a parceria da AMAFREI (Associação de
Moradores e Amigos da Estrada Frei Olando)

Trilha Esmeralda – Villas Romanas

OBS: Como a Reserva não tem gestão da sua área, para minimizar um processo de
degradação ocasionado por visitação desordenada,não divulgaremos as vias de acesso desta
trilha. Os interessados em saber detalhes para visitação, favor enviar mensagem para o
contato da Associação (incluir link para Contato).

Esta Trilha inicia-se nas proximidades da Av.Central Região Oceânica de Niterói, a trilha é
estreita e alguns trechos sofreram erosão provocada por circulação de motociclistas pouco
preocupados com a conservação da área. O trajeto apresenta alguns trechos de inclinação
moderada e paisagens variadas sendo que todo o percurso apresenta vegetação exuberante
tendo como ponto final o Condomínio Villas Romanas. Estimamos caminhada de 3 horas de
duração, ida e volta.

O Caminhante tem opção de fazer uma caminhada de travessia partindo do início da trilha,
chegando em Villas Romanas tem 2 opções;
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- Vira à esquerda e seguir a Trilha Villas Romanas – Jacaré,m sentido Jacaré, o final deste
percurso é no Bairro do Jacaré, Região Oceânica de Niterói.

- Virar à direita e cruzar o condomínio villas Romanas, pegar a Estrada dos Ourives, deste
ponto seguir à esquera pela Estrada Muriqui Grande e finalizar a caminhada em Vila
Progresso, Rua das Árvores.

Trabalhos da AMARDARCY nesta Trilha:

ð Plano de Reconhecimento da Trilha; Georeferenciamento, registro fotográfico, registro da
fauna e flora, registro de nascentes, contato com moradores do entorno.

ð Caminhadas com a CLIN, Guarda Ambiental e Caminhantes para promover a limpeza da
trilha e pequenos plantios de árvores nativas previamente observadas na trilha..

ð Avaliação das Águas de córregos e nascentes em Pareceria com a empresa Águas de
Niterói (julho 2009)

ð Os trabalhos nesta trilha contam com a participação de moradores do entorno.
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