
Censo Florístico 
de Parques 



Confira o resultado do último 

censo florístico de alguns parques 

públicos de Niterói. 

No Horto do Fonseca, foram 

inventariados 949 elementos 

arbóreos divididos em 130 espécies. A 

mais comum é a jaqueira. 

No Campo de São Bento, são 829 

elementos arbóreos divididos em 110 espécies 

e 148 mudas florestais divididas em 39 espécies.  

A palmeira imperial é o tipo mais presente de árvore. 

No Horto do Barreto, a pesquisa apontou 529 elementos  

   arbóreos divididos em 85 espécies.   

   A mais comum é a ingá de macaco.  

 

A Seconser fez no início deste  

mês a retirada de areia do canal  

de Itaipu e, em poucos dias,  

restabeleceu a ligação do mar  

com a lagoa.  

A Secretaria mantém uma 

máquina no local  

para monitorar  

essa ligação  

até o início das 

obras para uma 

solução definitiva 

para o caso.  

A Seconser divulgou no Diário  

Oficial o edital de chamamento público para 

a seleção de pessoas jurídicas na adoção da 

Praça do Soldado, em São Francisco, 

primeira iniciativa do Projeto 'Adote uma 

Praça'. O selecionado ficará responsável pela 

construção de um parcão e uma área de  

lazer no espaço e pela sua conservação e 

aparelhamento. O período para envio de 

propostas é do dia 1º a 31 de agosto e a 

avaliação será feita entre 1º e 8  

de setembro deste ano. A Seconser já 

instituiu comissão de seleção para 

julgamento do chamamento público. 



• Túnel Roberto Silveira, Icaraí, reparo em afundamento  

de rede. 

• Policlínica Carlos Antônio da Silva, São Lourenço,  

assentamento do terreno onde houve a supressão de  

uma árvore, recomposição do piso, colocação de duas  

golas para plantio e reparo na jardineira. 

• Escadaria da comunidade do Boavista, Fonseca, colocação  

do corrimão e recuperação dos degraus da escadaria. 

• Avenida Silvio Picanço, Charitas , colocação de aterro no trecho do 

canteiro central fechado recentemente para preparar o terreno para  

a colocação da grama. 

• Parque da Cidade - substituição de tubos do guarda corpo  

defeituosos e enferrujados. 

• Avenida Washington Luiz, São Lourenço, recuperação e pintura 

de guarda corpo. 

• Praça do Rádio Amador, São Francisco, recuperação de um  

trecho do calçadão. 

• Avenida Almirante Benjamin Sodré, Boa Viagem - recuperação de 

guarda corpo. 

• Travessa Renato Silva, Engenhoca , recolocação de 

guarda  corpo. 

• Avenida Ary Parreiras, 446, Icaraí, recuperação e 

pintura de guarda corpo. 

• Canais e Rios limpos: Canal do Sítio de Badu;  

Canal da Rua São José, Fonseca; Canal de São 

Francisco; Canal da Ilha da Conceição; Canal da 

Rua Inácio Bezerra de Menezes,  

Martins Torres; Rio João Mendes;  

Rio Bomba, Tenente Jardim; Canal da 

Travessa Vila Oliveira, Teixeira de 

Freitas; Canal ao lado do antigo  

Supermercado Extra e o Mercado 

Municipal, Centro. 

Por meio de uma parceria  

público privada (PPP), a Seconser  

está realizando a pavimentação da  

Rua dos Gerânios, em Itacoatiara.  

Os moradores  compraram os 

paralelepípedos e a Secretaria fornece  

a mão de obra e os insumos como 

cimento, pó de pedra e brita. 



A Seconser adquiriu duas lunetas, uma delas com 

dupla visualização para cadeirantes também. 

Os equipamentos serão instalados no Parque  

da  Cidade,  uma  delas no Mirante Sirki com  

vista para  a  Região Oceânica e a outra em  

uma das rampas com  direção à  Baía  de  

Guanabara. 

Elas vão propiciar aos frequentadores uma  

melhor visão das belas paisagens de Niterói. 

A Secretaria iniciou uma  

ação preventiva contra  

furtos de tampas de  

ferro de bueiros.  

O trabalho começou pela 

Avenida Washington Luiz, no 

Centro, onde ficou 

caracterizada a ação de um 

bando. Na via, foram  

trocadas diversas tampas de 

ferro por de concreto.  

Em outros locais da  

cidade, por enquanto,  

as trocas têm sido  

corretivas por conta  

de quebras. 

Nos últimos sete meses, a Seconser realizou repa-

ros em 25 pontos do calçadão das praias das Flechas e 

Icaraí. O trabalho é permanente. 

Para isso, tem contado com a ajuda dos contribuin-

tes que indicam os pontos com problemas e as equipes 

vão ao local, fazem vistoria e depois 

executam o serviço. O trabalho ba-

sicamente é fazer a reposição das 

pedras portuguesas.  São muitas 

as razões para elas se soltarem 

e varia a cada trecho.  Na Praia 

das Flechas é mais por conta 

das ressacas onde as ondas ba-

tem no muro de contenção e jogam 

água do mar no calçadão. 

https://instagram.com/seconser_niteroi?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/search/top?q=seconser
https://www.seconser.niteroi.rj.gov.br/

