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Durante o monitoramento 

realizado em novembro de 

2008 e em junho de 2009, 

foram encontrados , 

fotografados e catalogados.

117 Espécies em 41 Famílias

De aves sendo ainda  que 

10 destas espécies são 

Migrantes 

A migração ocorre 

por clima, por soltura 

e por condições  

benéficas da 

biodiversidade



Alguns são o

Rei do Pedaço



Algumas 

espécies 

correm 

riscos de 

extinção



Formicivora 

littoralis 

(formigueiro-

do-litoral), 

considerada 

Ameaçada no 

Rio de 

Janeiro e 

Criticamente 

em perigo, na 

Lista 

Nacional de 

Espécies 

Ameaçadas 

do IBAMA. 



Phaethornis idaliae (rabo-

branco-mirim - fotografado em 

atividade de nidificação na 

serra de Sapiatibadia 

1/11/2008), este, estaria em 

seu limite sul de distribuição, 

segundo o mapa constante 

em Sick (1997) citando 

Hinkelmann (1988b) 

Ver filme no site 

www.ipeds.org.br



Esta serpente em risco 

não estava na Via Lagos 

, foi fotografada na 

RJ106 e depois 

espantada para fora da 

estrada.



Em novembro de2008-Em nossas constantes passagens pela Via Lagos 

durante o trabalho que realizamos não encontramos nenhum animal 

morto.Ao mesmo tempo  durante o trabalho  contamos entre o a estrada 

da Capivara e o final na Ponta dágua  12 passagens , entre  pequenos 

viadutos sobre estradas vicinais, canalização de pequenos córregos e de 

águas pluviais, e percebemos que nestes 18 quilômetros em que corta a 

Sapiatiba, os animais usam estas passagens por sobre a Via Lagos, 

explicando-se desta forma ao não ocorrência de animais mortos na VIA 

LAGOS no trecho estudado. Da mesma forma observamos nas duas 

passagens que fizemos nos dias 11 e 13 de junho e verificamos que o 

mesmo se repete no tocante a travessia de pequenos rios e de canais de 

coleta de  águas pluviais, em todo o trecho da rodovia. Não existem as 

passagens sobre estadas vicinais, depois de são Vicente, mas 

permanecem as passagens para as águas que provavelmente são 

também usadas por animais. Não tivemos oportunidade de verificar se 

foram assim colocadas de forma proposital, de qualquer forma a estrutura 

existente atende as necessidades dos animais na área da Sapiatiba.

Em junho de 2009 – durante os quinze dias de trabalho não observamos 

de novo animais atropelados na Rodovia RJ124 Via Lagos, o que não 

ocorreu na rodovia RJ106 no mesmo período, onde infelizmente 

fotografamos tres animais atropelados e tivemos ainda que espantar uma 

serpente para que não morresse.



Na evidencia de incêndio , 

chamamos o corpo de 

bombeiros que não tendo 

equipamento disponível 

nos deu o telefone de 

socorro da  Via Lagos.





A alteração do plano diretor gerando alterações nos cruzamentos da 

Rodovia em Iguaba Grande, produziram a necessidade de monitorar 

bairros e vizinhos à estrada pela alteração antrópica que este novo 

zoneamento vai produzir. 



Decreto Estadual 41730de 5 de março de 2009

Estrada da capivara

Estrada da Sapiatiba Mirim

Pântano da capivara

Ponta D’água

Balneário 



Balneário , subida da Serra



Pântano da Capivara



Estrada da Capivara



Estrada de Sapiatiba Mirim



Ponta D’Água





Caminhada da natureza 

dia 13 de junho de 2009

Inicio na estrada da Flecheira

Termino, almoçando e um 

Sitio da Sapiatiba




