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CARTA AO LEITOR
por Eurico Toledo - Secretário de Meio Ambiente de Niterói

Fotografia: Alexandre Vieira

Caros leitores,
Neste trimestre a Revan apresenta 

resumos, artigos e divulgação científica 
sobre o Objetivo do Desenvolvimento 
Sustentável número 11: Tornar as cida-
des e os assentamentos humanos inclu-
sivos, seguros, resiliente e sustentáveis.

Neste sentido destacamos os traba-
lhos que se debruçam sobre nossas Uni-
dades de Conservação e a moradia de 
população tradicional. Também abor-
damos velhos problemas e novos desa-
fios para alcançar o Desenvolvimento 
Sustentável. 

O trabalho multidisciplinar e inter-
disciplinar é fundamental para diagnos-
ticar os problemas e planejar soluções 
tendo em vista a qualidade de vida da 
população de maneira sustentável.

Assim, espero que aproveitem a in-
formação para refletir, criticar, enfim 
pensar sobre os desafios e soluções sobre 
este difícil problema, porém, possível e 
necessário, o de implementar a ecologia 
urbana e tornar nossa cidade mais inclu-
siva, segura, resiliente e sustentável, as-
sim estimulando a cultura de paz.

Boa leitura!Foto: Arquivo Prefeitura Municipal de Niterói
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ODS 11. Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, 
seguros, resilientes e sustentáveis

Coruja buraqueira (Athene cunicularia)
Parque Nacional da Serra da Canastra
Fotografia: Savio Freire Bruno

Apoiar relações econômicas, sociais e ambien-
tais positivas entre áreas urbanas, periurba-

nas e rurais, reforçando o planejamento nacional 
e regional de desenvolvimento é um desafio para a 
nossa Cidade.

Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o 
patrimônio cultural e natural de nossa cidade coadu-
na com os desafios globais dos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável.

Para tanto urge a necessidade de apoiar os países 

menos desenvolvidos, inclusive por meio de assis-
tência técnica e financeira, para construções sus-
tentáveis e resilientes, utilizando materiais locais, 
para além da regularização fundiária. 

Em Niterói não é diferente, diante desse déficit 
habitacional e ambiental vem triunfando frente 
à essa realidade, através da inovação, novas tec-
nologias para contribuir com a melhora desse 
quadro e por fim alcançar o desenvolvimento 
sustentável.
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UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL
SEU USO E OCUPAÇÃO POR COMUNIDADES TRADICIONAIS 

Resumo

O estabelecimento do uso e 
ocupação das populações 

tradicionais em áreas de preserva-
ção permanente, inicialmente, foi 
motivo de grandes conflitos de ter-
ritorialidade. Atualmente, inúmeras 
pesquisas e até mesmo instrumen-
tos legais vêm observando que a 
forma de uso e ocupação de subsis-
tência dessas populações permitem 
a conservação das áreas protegidas.

Introdução
     A nível nacional, na década 
de 1970, começa a surgir a visão 
da necessidade de proteção da 
biodiversidade, quando o Governo 
Federal adquiriu como estratégia de 

ar t i g o li V r e

gestão ambiental o estabelecimento 
de unidades de conservação (UCs) 
com a restrição de práticas de uso 
da terra por meio ordenamento 
territorial. 
Contudo, só no início do século XXI 
através da Lei Federal Nº 9.985 foi 
instituído o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), 
onde as UCs de proteção integral 
ficaram definidas como espaço 
territorial livres de alterações 
causadas por interferência humana, 
admitido apenas o uso indireto dos 
seus atributos naturais, ou seja, não 
envolvendo consumo e/ou coleta de 
quaisquer recursos naturais.
Nesse contexto, a criação de 
áreas de proteção integral no país 

teve sua metodologia baseada 
na demarcação de espaços onde 
autoridades decidiam, sozinhas, 
as áreas a serem colocadas sob 
proteção e sob que modalidade, 
sendo que muitas dessas áreas 
foram estabelecidas em locais onde 
haviam populações tradicionais já 
territorializadas.
Diante desse pensamento - que 
preservar é excluir o homem 
da natureza - as populações 
tradicionais foram, muitas vezes, 
não reconhecidas, implicando 
a extensa gama de Planos de 
Manejo onde a abordagem 
sobre os povos tradicionais 
encontra-se em capítulos que 
os expõem como entraves, 

Plantio na comunidade tradicional                  Foto: Carolina Matoki
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fatores de pressão ou problemas 
relacionados à implantação de UCs 
(DIEGUES,2001). Muitas dessas 
comunidades foram severamente 
tolhidas de exercer suas atividades 
habituais, como a agricultura, o 
extrativismo e a pesca. 

Contudo, a interdependência da 
conservação dos recursos naturais 
e a subsistência dessas populações 
vem se mostrando cada vez mais 
intrínseca, podendo se situar entre 
as chamadas sociedades rústicas, 
como categoria antropológica 
(VIANNA, 2008), onde a própria 
população tradicional é a garantia 
de proteção à unidade, uma vez 
que a relação delas com o meio é de 
dependência e não de exploração.

Nesse contexto, as políticas, 
definições e instrumentos de gestão 
foram mudando o tratamento dado 
às populações  como ameaças às    UCs    

de proteção integral para surgir a 
implementação de projetos visando 
a conciliação entre as tradições 
populares local e conservação da 
natureza, mesmo que de forma 
restrita em determinadas zonas 
preestabelecidas nos Planos de 
Manejo (COSTA E SOBRINHO,2015).
“Numa alternativa de reverter os 
conflitos negativos e injustiças 
sociais, passa-se a reconhecer que 
tal população não tem só direito 
a permanecer em seus territórios 
originais, como, para algumas 
linhas conservacionistas cada vez 
mais aceitas, são fundamentais 
para a própria conservação, pois 
são consideradas “harmônicas” 
com a natureza, em função de 
seu conhecimento e de suas 
práticas tradicionais sustentáveis 
de manejo dos recursos naturais, 
sendo, muitas vezes, consideradas 
produtoras da biodiversidade. Há 

Colheita na horta da comunidade tradicional Foto: Carolina Matoki

quem as denomine ecosystem 
people, ‘naturalizando-as” 
(VIANNA, 2008, p. 24).

A busca pela solução dos conflitos 
entre povos tradicionalmente 
territorializados e as áreas 
demarcadas para proteção dos 
seus recursos é novamente 
reafirmado como objetivo na 
política pública ambiental, através 
do Decreto nº 6.040/2007, que 
instituiu a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos 
Povos e Comunidades Tradicionais 
(PNPCT). 

O referido instrumento legal lista, 
como primeiro objetivo específico, 
a garantia aos povos e comunidades 
tradicionais seus territórios e o 
acesso aos recursos naturais que 
tradicionalmente utilizam para 
sua reprodução física, cultural e 
econômica.

uN i d a d e d e Co N S e r V a ç ã o d e Pr o t e ç ã o iN t e g r a l
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Para isso, a PNPCT, em seu artigo 1º, 
coloca dentre os princípios a serem 
aplicados: 
“(...) o reconhecimento, a 
valorização  e o respeito à 
diversidade socioambiental e 
cultural dos povos e comunidades 
tradicionais, levando-se em 
conta, dentre outros aspectos, os 
recortes etnia, raça, gênero, idade, 
religiosidade, ancestralidade, 
orientação sexual e atividades 
laborais, entre outros” (BRASIL, 
2007, p.1).
Por sua vez, o Estado do Rio de 
Janeiro dispôs sua legislação 
própria, através da Lei Estadual 
Nº 2396/95, considerando a 
permanência das populações em 
unidade de proteção integral:
Art 1º - Fica o Poder Executivo, 
através de seus órgãos competentes, 
autorizado assegurar às populações 
nativas residentes há mais de 50 
(cinqüenta) anos em unidades 
de conservação do Estado do Rio 
de Janeiro, o direito real de uso 
das áreas ocupadas, desde que 
dependam, para sua subsistência, 
direta e prioritariamente dos 
ecossistemas locais, preservados, 
os atributos essenciais de tais 
ecossistemas [...].
Além dos instrumentos legais, 

inúmeras pesquisas vêm afirmando 
que comunidades tradicionais 
desenvolveram formas de 
apropriação comunal dos espaços 
e recursos naturais (RODRIGUES 
e THÉ, 2011; CALEGARE et al., 
2014; PIMENTEL e RIBEIRO, 2016; 
FARINHA et al., 2016).
Nesse sentido, para sanar os con-
flitos já mencionados, torna-se pri-
mordial uma visão interdisciplinar, 
onde trabalhem de forma integrada 
biólogos, engenheiros florestais, so-
ciólogos, antropólogos e cientistas 
políticos, entre outros, em coopera-
ção com as populações tradicionais 
(DIEGUES, 2001). 
Como afirma Diegues (2000): “Mais 
do que repressão, o mundo moder-
no necessita de exemplos de rela-
ções mais adequadas entre homem 
e natureza”.
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POPULAÇÕES TRADICIONAIS:
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UMA ANÁLISE DO QUILOMBOLA CAFUNDÁ ASTROGILDA NO PARQUE 
ESTADUAL DA PEDRA BRANCA/RJ

Resumo

Nesse estudo fazemos uma 
correlação entre os meios 

de facilitação empregados pela glo-
balização e os meios tradicionais 
utilizados pelos quilombolas, uma 
população tradicional que mantém 
sua cultura através das gerações,  e 
aplicamos um questionário para 
verificar se há alguma agregação ou 
segregação pela utilização, ou não, 
desses meios.

Palavras-chave: populações tra-
dicionais; quilombolas; Parque Es-
tadual da Pedra Branca.

Introdução
O Parque Estadual da Pedra 

Branca, uma Unidade de Conser-
vação Integral, foi criado pela Lei 
Estadual n° 2.377, de 28 de junho de 
1974, e possui uma área aproxima-
da de 12.492 hectares, localizado na 
Zona Oeste do município do Rio de 
Janeiro, abrangendo todas as áreas 
situadas acima da linha da cota de 
100 m do Maciço da Pedra Branca e 
seus contrafortes,  em partes de 17 
bairros: Jacarepaguá, Taquara, Ca-
morim, Vargem Pequena, Vargem 
Grande, Recreio dos Bandeirantes, 
Grumari, Padre Miguel, Bangu, Se-
nador Camará, Jardim Sulacap, Re-
alengo, Santíssimo, Campo Gran-
de, Senador Vasconcelos, Guaratiba 
e Barra de Guaratiba, e tem como 
objetivos básicos “preservar este 
remanescente florestal localizado 
em ponto estratégico do Rio de Ja-
neiro e área núcleo de biodiversi-
dade da Mata Atlântica; preservar 
mananciais hídricos ameaçados 
pela expansão urbana;  proteger 
paisagens naturais e pouco altera-
das de notável beleza cênica no seu 
interior; proteger e revitalizar cons-

truções históricas, ruínas e sítios 
arqueológicos; proporcionar meios 
e incentivos para atividades de pes-
quisa científica e monitoramento; 
promover aos visitantes oportu-
nidades de recreação ao ar livre e 
valorizar econômica e socialmente 
a diversidade biológica, com o apro-
veitamento dos serviços ambientais 
que o parque disponibiliza” (INEA, 
2018).

Nos limites do Parque existe 
uma comunidade de quilombolas, 
os territórios quilombolas são ju-
ridicamente protegidos pelo artigo 
68 da ADCT da Constituição fede-
ral de 1988: “Aos remanescentes 
das comunidades dos quilombos 
que estejam ocupando suas terras 
é reconhecida a propriedade defi-
nitiva, devendo o Estado emitir os 
títulos respectivos”; e pelo Decre-
to no 4.887, de 20 de novembro de 
2003: “Regulamenta o procedimen-
to para identificação, reconheci-
mento, delimitação, demarcação e 

titulação das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades 
dos quilombos de que trata o art. 
68 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias”.

Os quilombolas, assim como 
outras populações tradicionais, se 
utilizaram do solo de acordo com 
a sua disponibilidade econômica 
através dos tempos, portanto, mui-
to do que entendemos hoje por na-
tureza “primitiva” é na verdade um 
mosaico vegetal de usos pretéritos 
para a subsistência de populações 
tradicionais (indígenas, quilombo-
las, caiçaras, sitiantes, etc.), que se 
sobrepõem com maior ou menor 
frequência e muitas vezes deixam 
vestígios” (SANTOS et al, 2006, p. 
182).

O objetivo desse trabalho é cor-
relacionar essas culturas e meios 
sociais tradicionais, centenários, 
com os meios e instrumentos dis-
ponibilizados contemporaneamen-
te, tais como: uso de energia elétri-

 Praça da comunidade Cafundá Astrogilda              Foto: Wladimyr Albano 
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ca, uso da televisão como fonte de 
informação ou entretenimento, e 
outros instrumentos tecnológicos 
que facilitem a logística, a informa-
ção, o lazer, ou a troca de ideias en-
tre os membros de sua comunidade 
como o meio “externo” ou com os 
membros de outras comunidades.

Populações tradicionais
O conceito de populações tradi-

cionais não é absoluto nem unâni-
me na literatura especializada, sen-
do objeto de variações semânticas 
as mais discordantes.

Para Diegues (2008, p. 63), há 
uma mítica das populações tradi-
cionais que formam simbioses en-
tre o homem e a natureza, através 
de rituais e crenças: “Na concepção 
mítica das sociedades primitivas e 
tradicionais existe uma simbiose 
entre o homem e a natureza, tanto 
no campo das atividades do fazer, 
das técnicas e da produção, quanto 
no campo simbólico. Essa unicida-
de é muito mais evidente nas so-
ciedades indígenas brasileiras, por 
exemplo, em que o tempo para pes-
car, caçar e plantar é marcado por 
mitos ancestrais, pelo aparecimen-
to de constelações estelares no céu, 
por proibições e interdições. Mas 
ela também aparece em culturas 
como a caiçara do litoral Sudeste, 
nos ribeirinhos amazonenses, de 
forma menos clara talvez, mas nem 
por isso menos importante”.

De acordo com o Decreto n° 
6.040, de 7 de fevereiro de 2007, 
que institui a política nacional de 
desenvolvimento sustentável dos 
povos e comunidades tradicionais, 
compreende-se que:

Art. 3° - Para os fins deste Decre-
to e do seu Anexo compreende-se 
por:

I - Povos e Comunidades Tradi-
cionais: grupos culturalmente di-
ferenciados e que se reconhecem 
como tais, que possuem formas 

tados africanos que, ainda que não 
houvesse outras razões, se pode di-
zer, com certa dose de segurança, 
que os negros por ele responsáveis 
eram em grande parte recém-vin-
dos da África, e não negros crioulos, 
nascidos e criados no Brasil. Os qui-
lombos, deste modo, foram – para 
usar a expressão agora corrente em 
etnologia – um fenômeno contra-a-
culturativo, de rebeldia contra os 
padrões de vida impostos pela so-
ciedade oficial e de restauração dos 
valores antigos. (grifos no original)

Outro aspecto dessa associação 
era uma conscientização de que, 
numa visão de mão-de-obra livre, 
o escravo travava uma luta contra 
essa mercantilização de sua força 
de trabalho, que poderia ser exer-
cida como fonte de renda numa 
sociedade livre e justa, sem a inter-
venção de um tráfico de escravos, 
comercialização (como mercado-
ria) e cativeiro.

Nesse contexto, muitos foram os 
quilombos que se instalaram pelo 
território nacional, principalmente 
nos sertões nordestinos.

Assim, os descendentes desses 
povos escravizados, que mantêm 
sua cultura e tradições, pratican-

próprias de organização social, que 
ocupam e usam territórios e recur-
sos naturais como condição para 
sua reprodução cultural, social, re-
ligiosa, ancestral e econômica, uti-
lizando conhecimentos, inovações 
e práticas gerados e transmitidos 
pela tradição;

Quilombolas
Os quilombos no Brasil surgem 

como espaços onde negros escravi-
zados, oriundos de diversas regiões 
africanas, preservavam suas cultu-
ras e tradições do aculturamento 
dos brancos, dos seus padrões cul-
turais impostos.

Era fruto de um fenômeno “con-
tra-aculturativo” de enfrentamen-
tos dos africanos escravizados (GO-
MES, 1992, p. 11):

O movimento de fuga era, em si 
mesmo, uma negação da sociedade 
oficial, que oprimia os negros es-
cravos, eliminando a sua língua, a 
sua religião, o seu estilos de vida. O 
quilombo, por sua vez, era uma re-
afirmação da cultura e do estilo de 
vida africanos. O tipo de organiza-
ção social criado pelos quilombolas 
estava tão próximo do tipo de orga-
nização então dominante nos Es-

Placa início da Comunidade Cafundá Astrogilda                      Foto: Luiz Regio
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do agricultura de subsistência e 
fortemente enraizados com seus 
antepassados, são chamados de 
quilombolas.

Quilombola Cafundá 
Astrogilda

 O Quilombo Cafundá Astrogil-
da fica situado em Vargem Grande, 
dentro do local onde hoje conhece-
mos como Parque Estadual da Pe-
dra Branca, um bairro localizado 
na Zona Oeste da cidade do Rio de 
Janeiro. 

As famílias residentes ali são 
descendentes de africanos escra-
vizados trabalhadores da fazenda 
de café de vargem grande, presen-
tes nesse território a mais de 200 
anos, vivendo da agricultura e do-
minando técnicas e conhecimentos 
Ancestrais de manejo florestal. A 
comunidade quilombola é a gran-
de responsável por uma das áreas 
mais preservadas do Parque esta-
dual da pedra branca.

Hoje a comunidade é composta 
em média por 300 (trezentas) famí-
lias, alocadas em núcleos familia-
res distantes um do outro, dentro 
da mata atlântica na vertente sul do 
parque estadual da pedra branca 
tendo aproximadamente 1.200 (mil 
e duzentos) moradores, somando 
todos os núcleos.

O Quilombo foi certificado em 
16/08/2014 pela Fundação Palma-
res, a palavra cafundá é uma deri-
vação da expressão Cafundó (lu-
gar distante a ermo), e Astrogilda 
foi uma das grandes matriarcas da 
Comunidade, que entre os anos de 
1920 e 1950 fundou no território o 
centro espírita Pai Tertuliano.

O Centro espírita logo se tornou 
um grande centro social da comu-
nidade um local de concentração 
de saberes ancestrais e centenários, 
fruto do conhecimento histórico 
enraizado no território e passado 
por gerações através da oralidade. 

Homeopatia, manejo florestal, 
agricultura, cultura, religiosidade e 
preservação do meio ambiente são 
costumes de seus antepassados, 
presentes na comunidade até os 
dias de hoje.

Questionário Quilombola 
Astrogilda

Questões respondidas pelo re-
presentante do Quilombola Sandro 
Santos:
1) Quais são os principais meios 
de cultura que geram renda para a 
comunidade?

Temos as plantações de chuchu, 
bananas (d’água, prata, ouro, figo, 
maçã e vinagre), abóbora, inhame, 
quiabo, jiló, rabanete, nabo e ai-
pim.  Colhemos também o café (re-
manescentes da antiga fazenda de 
café).

2) E de Hortaliças?
Agrião, alface, couve, chicória, 

almeirão, taioba, coentro-da-terra.

3) Quais são as frutas mais 
cultivadas?

Jaca, abacate, manga, acerola, 
tangerina, caqui, jambo, cambucá, 
jabuticaba.

4) A comunidade explora, de forma 
sustentável, madeiras da floresta?

Sim, principalmente o Pau-jaca-
ré e a carrapeteira. Colhemos ape-
nas os galhos que frequentemente 
caem, para fogão à lenha.

5) Os moradores do Quilombola 
possuem energia elétrica e, con-
sequentemente, eletrodomésticos 
como geladeira, televisão, etc?

Sim. Porém, existem moradores 
bem tradicionais que ainda levam 
uma vida bem simples, como seu 
Ari de 85 anos. Outros possuem 
carro e/ou motocicleta, porém, ain-
da utilizam cavalo para locomoção 
e burro ou mula para o transporte 
dos itens da floresta.

6) Quais são as comidas e bebi-
das típicas mais consumidas pela 
comunidade?

Nosso prato típico mais consu-
mido e considerado uma iguaria, 
inclusive pelos visitantes do Qui-
lombola é a Paçoca de banana. Essa 
paçoca é feita de banana-verde com 
carne de porco salgada. Temos, 
também, a feijoada, a vaca-atolada 
e a galinha com quiabo. Entre as 
bebidas típicas estão o Parangolé e 
o licor de genipapo.

7) Quais são as datas festivas que a 
comunidade comemora durante o 
ano?

 A principal festa cultural nossa 
é o Dia da consciência negra, co-
memorado no dia 20 de novembro, 
juntamente com o aniversário da 
Padroeira do Brasil, Nossa Senhora 
Aparecida.

Considerações Finais
Através das respostas obtidas 

pelos questionamentos, podemos 
afirmar que a comunidade quilom-
bola Cafundá Astrogilda, embora se 
localize em uma região que pode 
ser considerada urbana- localizada 
no interior do Parque Estadual da 
Pedra Branca, rodeado por diversos 
bairros da cidade do Rio de Janeiro -, 
mantêm-se preservada em suas tra-
dições e pouco se utiliza dos meios 
e instrumentos da globalização, 
fazendo somente o uso de energia 
elétrica e dos eletrodomésticos es-
senciais, como geladeira e, alguns, 
da televisão, poucos utilizam-se 
de veículos motorizados como au-
tomóveis e motocicletas, contudo 
continuam se locomovendo através 
de animais de tração, como cava-
los, burros e mulas para o transpor-
te dos materiais na floresta.

Cultivam seus alimentos, como 
verduras, hortaliças e frutas, per-
petuam a tradição do uso das ervas 
medicinais e das iguarias da culiná-
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ria centenária, se utilizam de modo 
sustentável dos galhos de madeira, 
que são utilizados para lenha nos 
fogões, recolhendo somente os que 
caem das árvores. 

Produzem bebidas típicas e co-
memoram suas datas festivas, man-
tendo a tradição da comunidade.

De fato, é conclusivo afirmar que 
a globalização do consumo e a ideia 
de “dependência” dos instrumentos 
contemporâneos, tais como telefo-
nia móvel (celular), computadores, 
Internet e etc., não afetou o modo 
de vida dessa comunidade, e o pou-
co que foi agregado, como energia 
elétrica, geladeira, televisão e meios 
de locomoção, foram agregados de 
modo positivo, antes para facilitar-
-lhes a vida, e fortalecer algumas 
práticas, do que para segregar suas 
tradições. 
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FLORÍSTICA E FITOSSOCIOLOGIA DOS REMANESCENTES  
DO ENTORNO DA LAGUNA DE ITAIPU, NITERÓI, RJ.

Resumo

Os remanescentes de Mata 
Atlântica no entorno da La-

guna de Itaipu possuem um baixo 
poder de resiliência segundo a li-
teratura, porém, nos últimos anos 
de observação, em monografias 
realizadas no seu entorno e mais 
precisamente nos dois últimos 
anos desenvolvendo este projeto, 
foi possível constatar uma recupe-
ração espontânea, relativamente 
boa de grande parte da restinga 
estudada. Não só a recuperação 
espontânea, mas pela efetiva fisca-
lização do órgão Estadual do Meio 
Ambiente (INEA) e da Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos Hídri-
cos e Sustentabilidade de Niterói 
(SMARHS), foi também realizado 
um reflorestamento.

No ecossistema de manguezal,  foi 
realizado o replantio desde o ano 
de 2001, reflorestando extensos tre-
chos no entorno da laguna. Mesmo 
com a educação ambiental, realiza-
da no Dia Mundial de Limpeza do 
Litoral na Praia e laguna de Itaipu, 
além de idas a região para vários 
estudos, onde sempre fiscalizou-se 
os banhistas e usuários, certas prá-
ticas, como a deposição de lixo, que 
causam danos à restinga, não pude-
ram ser contidas.

A urbanização desordenada na 
zona costeira, como principal cau-
sa na fragmentação do ecossiste-
ma de restinga, leva à formação 
de diferentes ilhas vegetacionais 
(manchas) de formas, tamanhos 
e graus diferentes de isolamentos, 
ocasionando o desaparecimento 
das espécies, observado nos últi-
mos dois anos. O presente trabalho 
teve como objetivo a identificação 
florística, além da participação na 
manutenção e plantio de espécies 

de restinga e mangue no entorno da 
laguna de Itaipu.

Palavras-chave: Ecologia, vege-
tação, restinga, manguezais.

Introdução
Nos últimos 20 anos, comunida-

des vegetais de restinga vêm sendo 
estudadas intensamente e docu-
mentadas em coleções científicas. 
Essas comunidades, incluídas no 
bioma Mata Atlântica, são consi-
deradas de habitat marginal e pe-
riférico (SCARANO, 2002). As con-
dições estressantes para as plantas 
(e.g., salinidade, ventos fortes, in-
solação intensa, profundidade do 
lençol freático e fertilidade do solo) 
selecionam espécies que espelham 
composição florística distintas para 
cada comunidade. 

Ziller (2005) mostra que as espé-
cies vegetais exóticas invasoras não 
têm apenas o poder de sobrevivên-
cia e adaptação em outros ambien-
tes, mas também a capacidade de 
impor uma dominância sobre a di-
versidade biológica nativa. Distan-
te dos seus ambientes de origem, 

livres de competição e predação, 
as espécies exóticas invasoras en-
contram condições favoráveis para 
o domínio do espaço. A urbaniza-
ção desordenada na zona costeira, 
como principal causa na fragmen-
tação do ecossistema da restinga, 
cria ilhas vegetacionais (manchas) 
de formas, tamanhos e graus dife-
rentes de isolamentos, ocasionando 
o desaparecimento das espécies.

O presente trabalho teve como 
objetivo a identificação da com-
posição florística, evidenciando as 
espécies nativas e exóticas inva-
soras, apontando sua distribuição 
e desenvolvimento na Laguna de 
Itaipu. Foi ainda avaliado o resulta-
do do reflorestamento da restinga e 
do manguezal, através da educação 
ambiental, realizada anualmente 
no Dia Mundial de Limpeza do Li-
toral e nas visitas mensais para tra-
balhos científicos.

Metodologia
A identificação da área de es-

tudo foi realizada por imagens de 
satélite (figura 1), observações di-
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Figura 1: Vista aérea do local de estudo                Fonte: Google Earth
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retas no local, documentação foto-
gráfica posteriormente às práticas 
de campo, através de bibliografias 
especializadas, com ajuda de espe-
cialista. As comunidades vegetais 
foram classificadas seguindo o site 
do Missouri Botanical Garden (tró-
picos) e The Angiosperm Phylogeny 
Group (APG II, 2003), este último 
também foi utilizado para organi-
zação das famílias. Os nomes po-
pulares foram obtidos através de 
pesquisas bibliográficas. A vegeta-
ção existente também foi classifica-
da e descrita com base na legislação 
vigente (Resoluções CONAMA nº 
453/2012 e 417/ 2009).

As plantas foram coletadas e em 
seguida preparadas as exsicatas. Os 
indivíduos que não foram identifi-
cados na área de estudo foram cole-
tados, feito as exsicatas, prensados 
em campo, etiquetados, levados 
para secar em estufa a 60ºC, iden-
tificada e incorporada ao acervo do 
Herbário das Faculdades Integra-
das Maria Thereza.

Resultados e Discussão 
Neste último ano de coletas de 

material florístico e acompanha-
mento do reflorestamento no man-
guezal da Laguna de Itaipu, foram 
identificadas novas espécies. Das 

98 espécies identificadas do início 
do estudo, mais onze novas foram 
prontamente identificadas e outras 
34 identificadas posteriormente (fi-
gura 2). 

Após a identificação das espé-
cies novas, mais três Famílias fo-
ram acrescentadas ao trabalho, 
de acordo com a tabela 1.  Pratica-
mente todas as 11 espécies citadas 
são do reflorestamento realizado. A 
frequência relativa das principais 
ocorrências das Famílias Botânicas 

identificadas pode ser visualizada 
na figura 3. 

Considerações Finais 
Conclui-se que, após o estudo 

da vegetação formadora das diver-
sas fitofisionomias, podemos dizer 
que o padrão de sucessão observa-
do apresenta-se na forma de mo-
saicos (ilhas vegetacionais), tanto 
nas fases iniciais de regeneração, 
quanto nas diversas fitofisionomias 
encontradas. As gramíneas heliófi-
las, arbustos e árvores de restinga e 
mangue se confundem em alguns 
trechos da paisagem mostrando 
ainda uma baixa diversidade local. 
Observa-se que em superfícies ex-
tensas da área de estudo, a suces-
são se processa de forma vagarosa 
encontrando-se inúmeras áreas 
onde esta nem mesmo evolui, de-
vido a fatores topográficos e edáfi-
cos ocorridos devido aos sucessivos 
aterros.

No entanto, cabe ressaltar que 
ainda existem grandes áreas a se-
rem estudadas e no último levan-
tamento, houve um grande número 

fl o r í S t i C a e  fi t o S S o C i o l o g i a d o S re m a N e S C e N t e S 

Tabela 1: Espécies e respectivas Famílias identificadas a partir de levantamento florístico realizado 
em remanescentes florestais do entorno da Laguna de Itaipu, Niterói, RJ

Figura 2: Percentual de espécies nativas e exóticas no entorno da Laguna de Itaipu
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de espécies novas registradas e ou-
tras a serem identificadas e coleta-
das futuramente. 

As restingas possuem muitas es-
pécies, mas a grande maioria tem 
pouca resistência e baixo poder de 
resiliência, demonstrando que esse 
ecossistema mostra um desenvol-
vimento muito lento. As intensas 
fiscalizações e manejo de algumas 
áreas pelo poder público e privado 
em conjunto, tem revertido alguns 
aspectos negativos para algumas 
áreas do entorno da Laguna.
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re S u m o

PROPOSTA DE PROTOCOLO DE CERTIFICAÇÃO PARA A QUALIDADE DE 
REFLORESTAMENTOS
NA RESERVA ECOLÓGICA DO GUAPIAÇU (REGUA)

Fundada em 1996, a Reserva Eco-
lógica de Guapiaçu (REGUA) 

criada na área da antiga fazenda 
São José de Guapiaçu, iniciou em 
2004 trabalhos de reflorestamento, 
a fim de criar corredores ecológi-
cos que reconectassem fragmentos 
florestais isolados, e em 2012 a RE-
GUA passa a ser Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN). O 
problema apresentado pela REGUA 
é o custo elevado que inviabiliza a 
certificação dos reflorestamentos na 
RPPN. Assim, foram utilizados o Ter-
mo de Referência (TR) realizado em 
2017 entre o Programa de Pós Gra-
duação em Práticas em Desenvol-
vimentos Sustentável – PPGPDS e a 
REGUA para propor ações baseadas 
na metodologia de Pesquisa orien-
tada para a Ação e Decisão (PAD) 
desenvolvida na universidade alemã 
de Humboldt. Logo, o objetivo deste 
trabalho consistiu em desenvolver 
um protocolo de certificação míni-
mo com indicadores de qualidade 
para reflorestamentos, de forma a 
ser utilizada como norma para a au-
ditoria interna do processo de reflo-
restamento na RPPN. Assim, visitas 
foram realizadas na REGUA em 2017 
e 2018 com o intuito de ajustar o TR, 
que após modificações necessárias 
apresentou os resultados de Siste-
matização de estudos realizados 
na REGUA como forma de subsídio 
para a elaboração de certificação 
para a qualidade de reflorestamen-
tos. A Justificativa: valorizar as ati-
vidades de reflorestamento realiza-
das na Reserva, gerando seguintes 
impactos: diminuição do custo para 
certificação, e maior número de áre-
as certificadas. A razão era a sistema-
tização de estudos realizados na RE-
GUA como forma de subsídio para 
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a elaboração de certificação para a 
qualidade de reflorestamentos. Fo-
ram definidos os utilizadores diretos 
(gestores e funcionários da REGUA) 
e os indiretos que são: instituições 
de pesquisa; população local; visi-
tantes da Reserva; usuários da bacia 
Guapi-Macacu; Unidades de Con-
servação vizinhas. Sendo assim, este 
trabalho apresentou a RPPN uma 
Proposta de Normatização para a 
Certificação na Qualidade de Reflo-
restamentos caráter preliminar, de 
forma que permita processos de au-
ditoria interna e de avaliação. 

Palavras-chave: restauração ecoló-
gica, unidade de conservação, Mata 
Atlântica. 
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A PRIMAZIA DA SUSTENTABILIDADE 
NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS

Resumo

Neste artigo analisam-se as-
pectos jurídicos acerca da 

utilização do poder de compra esta-
tal como instrumento da promoção 
de um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado para as presen-
tes e futuras gerações. Partindo da 
perspectiva de que o ordenamento 
jurídico brasileiro adotou o princí-
pio do desenvolvimento sustentá-
vel como vetor da atuação do Poder 
Público e da iniciativa privada nos 
campos econômico e social, abor-
dam-se aqui as principais questões 
a respeito das contratações públi-
cas sustentáveis. 

Palavras-chave: Desenvolvi-
mento Sustentável, Administra-
ção Pública, Licitações, Contratos 
Administrativos.

Introdução
O atual modelo econômico da 

sociedade global está umbilical-
mente ligado a escassez dos recur-
sos naturais e a poluição do meio 
ambiente. Justamente por isso, a 
cada dia, torna-se mais fundamen-
tal a adoção de práticas sustentá-
veis voltadas a gestão dos recursos 
naturais, dos ciclos produtivos e de 
consumo de produtos e serviços.

Em defesa do meio ambien-
te, a Constituição Federal de 1988 
(CRFB) prestigiou o princípio do 
desenvolvimento sustentável, indi-
cando-o como vetor do desenvol-
vimento nacional, de observância 
obrigatória tanto para Poder Públi-
co, quando para os particulares.

Com fundamento na carga axio-
lógica do princípio constitucional 
do desenvolvimento sustentável, 
o ordenamento jurídico brasileiro 
tem sofrido inflexões com o escopo 
de reorientar a atuação da Adminis-

tração Pública, da iniciativa priva-
da e da sociedade civil. 

Nesse contexto, as contratações 
públicas estão entre os institu-
tos jurídicos que demandam uma 
releitura à luz do paradigma da 
sustentabilidade. 

1- O desenvolvimento 
sustentável como 
princípio do ordenamento 
jurídico brasileiro

A partir da primeira revolução 
industrial, ainda no século XVII, 
progressivamente, a humanidade 
aumentou sua influência sobre o 
equilíbrio do meio ambiente. Ago-
ra, no século XXI, as consequências 
dos danos ambientais perpetrados 
irresponsavelmente por mais de 
200 anos representam um efetivo 
risco a existência do ser humano na 
Terra. 

Em 1987, com a publicação do 
relatório “Nosso Futuro Comum”, 
editado pela Comissão Mundial 
sobre Meio Ambiente e Desen-
volvimento das Nações Unidas 
(CMMAD, ou UNCED em inglês), 
pela primeira vez, estudos cientí-
ficos comprovaram a existência de 
uma relação direta entre o padrão 
de desenvolvimento da humanida-
de e a escassez dos recursos am-
bientais, afirmando a necessidade 
de adoção de um modelo sustentá-
vel de desenvolvimento. 

No ordenamento jurídico brasi-
leiro, a ruptura definitiva com o pa-
radigma da irresponsabilidade am-
biental decorreu da promulgação 
da Constituição Federal de 1988, 
chamada “Constituição Verde”, que 
internalizou o princípio do desen-
volvimento sustentável. 

A obrigatória sinergia entre a 
acepção tradicional de desenvol-

vimento e o compromisso com a 
sustentabilidade fica evidente no 
artigo 170, VI, da CRFB, que inclui 
no rol dos princípios que orientam 
a ordem econômica brasileira, “a 
defesa do meio ambiente, inclusive 
mediante tratamento diferencia-
do conforme o impacto ambiental 
dos produtos e serviços de seus pro-
cessos de elaboração e prestação” 
(BINSWANGER, 2002, p. 41). 

A essência do pacto firmado com 
o desenvolvimento sustentável está 
arraigado no artigo 225, da CRFB, 
que, segundo Fiorillo (2004, p. 25), 
conforma a essência do princípio 
na passagem “(...) impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o de-
ver de defendê-lo e preservá-lo para 
as presentes e futuras gerações”.

Baseando-se nos fundamentos 
constitucionais expostos, Juarez 
Freitas (2016, p.33), defende que o 
conceito de desenvolvimento sus-
tentável foi incorporado ao ordena-
mento jurídico pátrio como valor e 
princípio de ordem constitucional, 
sob a natureza de determinação éti-
co-jurídica de eficácia direta e ime-
diatamente vinculante.

Nesse contexto, a utilização pela 
Administração Pública do seu po-
der de compra como instrumen-
to de fomento da sustentabilidade 
nos ciclos produtivos e de consumo 
de produtos e serviços, revela um 
grande potencial para a promoção 
de uma matriz de desenvolvimento 
nacional mais sustentável.

2- O regime jurídico das 
licitações e contratos 
administrativos no Brasil

As licitações são procedimentos 
administrativos formais, previstos 
no inciso XXI, do artigo 37, da CRFB, 
e regulamentados através da Lei nº 
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8.666/1993 voltados à garantia de 
valores fundamentais da constitui-
ção, dentre os quais a legalidade, 
a impessoalidade, a moralidade, 
a publicidade, a eficiência (art. 37, 
caput da CRFB) e a economicidade 
(Art. 70, da CRFB). 

A finalidade primária da reali-
zação pela Administração Pública 
de procedimentos administrativos 
licitatórios é selecionar a proposta 
mais vantajosa para o Poder Públi-
co. Contudo, há de se ressaltar, nem 
sempre será mais vantajosa a pro-
posta de menor preço, pois, como 
destacam Flávio Amaral Garcia e 
Leonardo Coelho Ribeiro (2012, 
p.232), as licitações também pos-
suem uma função regulatória, atra-
vés da qual devem servir de veículo 
para a concretização dos valores 
constitucionalmente protegidos, 
dentre os quais a sustentabilidade e 
a preservação ambiental. 

Cabe ressaltar que a da utiliza-
ção do poder de compra estatal na 
promoção de um modelo de de-
senvolvimento sustentável integra 
um sistema normativo de proteção 
do meio ambiente ecologicamen-
te equilibrado inaugurado pela Lei 
nº 6.938/1981, que instituiu a Polí-
tica Nacional de Meio Ambiente e 
definiu como um de seus objetivos 
a “compatibilização do desenvol-
vimento econômico social com a 
preservação da qualidade do meio 
ambiente e do equilíbrio ecológico” 
(art. 4º, I, da Lei nº 6.938/1981).

Incorporando o espírito da pre-
ocupação mundial com a preser-
vação de uma qualidade ambiental 
mínima para as futuras gerações, a 
Constituição Federal de 1988, revo-
lucionou o quadro normativo brasi-
leiro em matéria de tutela do meio 
ambiente. 

Mais recentemente, a Lei nº 
12.187/2009, que instituiu a Políti-
ca Nacional de Mudança do Clima, 
estabeleceu entre as suas diretrizes 

“o estímulo e o apoio à manuten-
ção e à promoção de padrões sus-
tentáveis de produção e consumo” 
(art. 5º, Lei nº 12.187/2009). Especi-
ficamente em matéria de contrata-
ção do fornecimento de produtos 
e serviços, impôs à Administração 
Pública a adoção de critérios de 
preferência, que prestigiem, nas 
licitações e concorrências públi-
cas, as propostas que propiciem a 
maior economia de energia, água e 
outros recursos naturais e redução 
da emissão de gases de efeito estufa 
e de resíduos (art. 6º, XII da Lei nº 
12.187/2009).

Por sua vez, a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos, de observân-
cia obrigatória por pessoas físicas 
e jurídicas, de direito público ou 
privado, reiterou o compromisso 
do Estado brasileiro com o princí-
pio do desenvolvimento sustentá-
vel (art. 6º, IV da Lei 12.305/2010), 
determinando a obrigação de todos 
com a eficiência dos processos pro-
dutivos, com a gestão adequada dos 
resíduos sólidos e com o aproveita-
mento energético. 

Posteriormente, a Lei nº 
12.349/2011 alterou o art. 3º da Lei 
de Licitações e Contratos Adminis-
trativos (Lei nº 8.666/1993), para 
incluir a promoção do desenvolvi-
mento nacional sustentável entre 
os objetivos das licitações públicas.

As mais recentes disposições 
acerca do regime jurídico das lici-
tações públicas é Lei nº 12.462/2011, 
que instituiu o Regime Diferencia-
do de Contratações Públicas (RDC), 
uma disciplina especialmente vol-
tada às contratações públicas afe-
tas à realização da Copa do Mundo 
de 2014 e das Olimpíadas de 2016. 

3- As licitações públicas 
sustentáveis

De acordo com Flavio Amaral 
Garcia e Leonardo Coelho Ribeiro 
(2012, p. 237), licitação pública sus-

tentável é “aquela que considera os 
aspectos ambientais e seus impac-
tos sociais e econômicos em todos 
os estágios do processo de contra-
tação pública”. 

Há de se ressaltar a ausência de 
discricionariedade do administra-
dor público quanto a priorização, 
nas contratações públicas, de “pro-
dutos reciclados e recicláveis” e de 
“bens, serviços e obras que conside-
rem critérios compatíveis com pa-
drões de consumo social e ambien-
talmente sustentáveis”. A cogência 
das licitações sustentáveis decorre 
diretamente do poder-dever estatal 
de concretizar o direito fundamen-
tal a um modelo de desenvolvimen-
to nacional sustentável, que promo-
va o equilíbrio ambiental mínimo 
necessário à dignidade humana 
(art. 5º, §1º da CRFB).

Com esse objetivo, ainda que a 
adoção de critérios de sustentabili-
dade, na prática, implique a restri-
ção do número de potenciais parti-
cipantes em determinado certame, 
deve-se prestigiar a sustentabilida-
de. Isso porque, a própria lei de li-
citações admite a restrição na plu-
ralidade de participantes, quando 
amparada em critérios justificáveis 
(art. 7º, §5º, da Lei nº 8.666/1993).

Mais do que isso, desde que am-
parado por critérios proporcionais 
e razoáveis, não ofende o princípio 
licitatório a declaração da inexigibi-
lidade de licitação cujos critérios de 
sustentabilidade fixados no instru-
mento convocatório só possam ser 
atendidos por um único licitante. 

É essencial que os critérios se-
jam objetivos, razoáveis e propor-
cionais, para assim evitar que, por 
culpa ou dolo, os agentes públicos 
optem por escolhas viciadas, que 
impliquem desvios na finalidade do 
instituto.

Especificamente em relação ao 
momento em que deve ser demons-
trado o atendimento dos critérios 
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de sustentabilidade, Juarez Freitas 
(2013, p.354) sustenta que a eta-
pa do certame mais propícia para 
a avaliação é a de habilitação dos 
candidatos, pois é nesta etapa em 
que ocorre a avaliação objetiva do 
atendimento dos critérios fixados 
no instrumento convocatório pe-
los interessados em tomar parte no 
certame. 

Por fim, note-se que a promoção 
da sustentabilidade não precisa es-
tar, necessariamente, relacionada 
ao objeto da contratação, produto 
ou serviço. A depender dos critérios 
utilizados no instrumento convo-
catório, é possível que o fomen-
to à sustentabilidade tenha como 
alvo os próprios licitantes. Assim, 
a depender das justificativas apre-
sentadas no caso concreto, pode 
revelar-se legítimo exigir para a 
participação em determinado cer-
tame, por exemplo, a demonstração 
pelos interessados, da efetiva ado-
ção de instrumentos de sustenta-
bilidade nos respectivos processos 
produtivos.

Conclusão
Em função do compromisso 

constitucional com a sustentabili-
dade, compete às Administrações 
Públicas dos entes da federação 
utilizar todos os instrumentos dis-
poníveis à promoção do uso mais 
racional dos recursos naturais e de 
modelos ecoeficientes para o des-
carte de resíduos. 

Com fundamento nas normas 
jurídicas citadas, é possível concluir 
que, além de legítimo, o emprego do 
poder de compra estatal em como 
instrumento da efetivação de um 
modelo sustentável de desenvolvi-
mento nacional é um dever do ad-
ministrador público, ainda que im-
plique a mitigação do princípio da 
competitividade da licitação, para 
permitir um tratamento diferencia-
do e preferencial às propostas mais 

vantajosas do ponto de vista dos 
impactos causados ao meio.

 Assim, sempre que se demons-
trar razoável, os instrumentos con-
vocatórios das contratações públi-
cas devem privilegiar as propostas 
mais eficientes, econômicas e sus-
tentáveis, sob pena de nulidade dos 
procedimentos licitatórios que não 
observarem essas premissas.
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SEGURANÇA HÍDRICA
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redução de perdas dos sistemas 
de abastecimento;

• Em ações permanentes de 
educação e de recuperação 
ambiental;

• Economia e uso adequado da 
água tratada;

• Regulamentação e estímulo ao 
reuso de água não potável.
Na região leste da bacia da Baía 

de Guanabara a capacidade de re-
servação é muito restrita. O único 
reservatório com capacidade ex-
pressiva é o de Imunana Laranjal, 
que não é suficiente para atender 
a toda bacia e não se constitui em 
uma reserva que garanta a seguran-
ça hídrica para a totalidade da po-
pulação da região.

Os municípios atendidos são: 
Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Ilha 
de Paquetá e parte de Maricá, aten-
dendo a uma população de cerca de 
1,5 milhão de habitantes com uma 
vazão de produção de 5,5 m³/s.

Num diagnóstico atual da bacia 
nós temos que o risco de degrada-
ção ambiental é de 13% da bacia, e 
os principais problemas são:
• Conflitos de uso da terra; 

• Ausência de cobertura vegetal 
natural em áreas consideradas 
de preservação permanente;

• Cerca de 51% das áreas de APPs 
estão ocupadas pela agricultura, 
pastagem e áreas urbanas.
São inúmeros os usos múltiplos 

de água da área leste da bacia da 
Baía de Guanabara. Dentre eles des-
tacam-se o abastecimento de água 
à população, o uso agrícola das co-
munidades rurais, a capacidade de 
recepção dos corpos receptores dos 
despejos líquidos produzidos pelas 
comunidades, a dessedentação de 
animais de criação, etc.

Para se garantir uma política de 
segurança hídrica alguns proble-
mas devem ser abordados e discu-
tidos com toda a comunidade sob 
a influência de um determinado 
reservatório.

São os impactos ambientais que 
serão gerados pela construção de 
represas e que de uma forma, ou de 
outra, acabam gerando problemas 
que poderão inviabilizar a obra. Por 
este motivo, eles devem ser discuti-
dos com a comunidade para que se 
chegue a um consenso.

Segurança Hídrica, por defi-
nição, é a garantia da quan-

tidade e da qualidade de água para 
todos seus usos múltiplos. 

A Segurança Hídrica abrange 
uma série de aspectos que têm que 
ser considerados para obedecer à 
Política Nacional de Recursos Hí-
dricos, de forma que atenda às de-
mandas de toda sociedade.

A Segurança Hídrica depen-
de principalmente da capaci-
dade de reservação da bacia 
correspondente.

É importante, também, para 
uma boa política de segurança hí-
drica que se saiba a diferença entre 
estiagem e seca.

Estiagem é um período pro-
longado de baixa pluviosidade, ou 
sua ausência, no qual a perda de 
umidade do solo é superior à sua 
reposição;

Seca é um período de tempo 
seco, prolongado o suficiente para 
que a ausência, deficiência acentu-
ada ou fraca distribuição da chu-
va provoque grave desequilíbrio 
hidrológico.

Situações de secas e estiagens 
não são necessariamente 
consequências de índices pluviais 
abaixo do normal ou de teores de 
umidade de solos e ar deficientes. 
Ocorrem também devido ao 
manejo inadequado de corpos 
hídricos e bacias hidrográficas, 
como resultado da intervenção 
desordenada do ser humano no 
ambiente.

A política de segurança hídrica 
recomenda, ainda, a substituição 
da lógica exclusiva de aumento da 
oferta de água pelo desenvolvimen-
to de uma cultura de gestão da de-
manda e de uso racional. 
• Na construção de programas de 

NA REGIÃO LESTE DA BACIA DA BAÍA DE GUANABARA

Foto: Estação de tratamento Alegria        Fonte: CEDAE
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O primeiro problema, não ne-
cessariamente na ordem apresenta-
da, é a inundação de propriedades 
considerando os prejuízos de áreas 
cultivadas, de bens imóveis e de in-
fluência sobre os aspectos culturais 
da população, uma vez que alguns 
serão obrigados a mudarem sua for-
ma de vida.

Outro problema é a discussão 
entre os municípios afetados, ou 
os beneficiados, pela área de reser-
vação. De uma maneira geral, os 
municípios não querem ter áreas 
inundadas, mas todos querem ser 
beneficiados pela garantia da dis-
ponibilidade de água.

Os usos a serem dados às águas 
inundadas é outro assunto de inte-
resse coletivo que deve ser discuti-
do com as populações impactadas 
pelas obras de reservação, isto por-
que, apesar da Política Nacional de 
Recursos Hídricos dar prioridade 
ao abastecimento público, os ou-
tros usos não têm um ordenamento 
legal, e assim, o agronegócio, por 
exemplo, quer que seja garantido 
uma porção maior para suas ativi-
dades, enquanto que outros seto-
res querem a preferência para seus 
usos.

Um aspecto importante, em ter-
mos de segurança hídrica, e que em 
nosso país não é muito explorado, 
e só recentemente tornou-se alvo 
de discussões no meio técnico, é o 
aproveitamento de águas de reuso.

Com o aumento do binômio de-
manda de água x população a pos-
sibilidade do uso de águas servidas 
aumenta em todo o mundo o que 
leva este procedimento a ser cada 
vez mais considerado no planeja-
mento e na exploração de novos 
mananciais.

O reuso da água oriunda do 
tratamento de esgotos sanitários, 
além de trazer o benefício da me-
nor necessidade de utilização de 
água bruta para determinados fins, 

beneficia, também, o corpo recep-
tor à medida que diminuem os lan-
çamentos dos esgotos nas águas 
superficiais. 

Atualmente as grandes estações 
de tratamento de esgotos, de uma 
maneira geral, têm seus efluentes 
apresentando uma redução de car-
ga orgânica superior a 95%, inclu-
sive com valores menores do que o 
encontrado em alguns mananciais 
de abastecimento. 

Uma água de reuso para fins de 
abastecimento deve ter um valor 
compatível com a eficiência que 
a estação de tratamento de água 
apresenta. 

Em todo mundo, os principais 
usos para as águas de reuso são: ir-
rigação de culturas, parques e áreas 
de laser; usos industriais (águas de 
refrigeração, processamento, lava-
gem, transporte de material e pro-
duto), aquacultura, finalidades am-
bientais (aumento de cursos d’água, 
aplicação em pântanos etc.), recar-
ga de aquíferos e outros.

Se levarmos em consideração 
que a bacia do rio Paraíba do Sul, 
crucial para o abastecimento de 
quase toda a população do Esta-
do do Rio de Janeiro passa por um 
processo de desvio de suas águas 
na cabeceira de seus formadores, 
tornando-se desta forma extre-
mamente vulnerável às crises de 
falta de chuva, como ocorreu em 
2014/2015 e considerando-se, tam-
bém, a fragilidade da bacia Imuna-
na-Laranjal que não possui capaci-
dade de armazenamento suficiente, 
a utilização de 12,7 m³/s de águas 
de reuso oriundas dos efluentes das 
grandes ETE’s, a um custo de R$ 
2,16, é tecnicamente recomendável 
e prioritária. 

Alternativas estudadas para re-
forçar a disponibilidade de água 
na bacia leste da baía de Guana-
bara mostrou que o sitio Guapiaçu 
jusante, na bacia hidrográfica do 

Macacu foi a que se mostrou mais 
viável, num horizonte até 2035. Esta 
alternativa consta no Plano Esta-
dual de Recursos Hídricos (2014), 
aprovado pelo CERHI, como a úni-
ca alternativa viável para reforço ao 
Sistema Imunana-Laranjal.

Ela apresenta uma vazão média 
de longo termo de 11,08 m³/s e uma 
vazão regularizada de 7,85 m³/s.
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O DIREITO A MORADIA
À LUZ DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

ar t i g o li V r e

Resumo

O artigo tem por escopo apre-
sentar uma análise sobre o 

instituto da moradia à luz da digni-
dade da pessoa humana. A metodo-
logia usada é de revisão de litera-
tura, ou seja, autores que dialogam 
com esta temática. Neste sentido, 
nosso objetivo é discutir como a 
moradia é algo judicializado hoje 
no Brasil, sem critérios próprios de 
concessão ou aquisição. Ficando a 
legislação do Plano Diretor respon-
sável por coordenar tais demandas, 
o que muitas vezes gera ineficiência 
na concretização dos direitos so-
ciais. Vale ressaltar, que esta pesqui-
sa ainda não apresenta resultados 
concretos, pois sua parte empírica 
ainda está em fase de execução. 
Mas dados preliminares apontam 
que há um déficit considerável de 
moradias saudáveis hoje no país.

Palavras Chaves: Moradia, Di-
reitos humanos, Plano diretor.

Introdução
O direito à moradia foi reconhe-

cido como um direito humano em 
1948, com a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH), 
tornando-se um direito humano e 
universal, aceito e aplicável em to-
das as partes do mundo como um 
direito fundamental.

 Não se pretende aqui citar todos 
os pactos internacionais dos quais o 
Brasil é signatário, por não se tratar 
de pesquisa cujo objetivo é o direito 
comparado. Apenas de forma bre-
ve, citam-se, a título de ilustração, 
dois Tratados Internacionais. 

O primeiro deles é a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH) Artigo 25, parágrafo 1º:

“Todo ser humano tem direito 
a um padrão de vida capaz de as-

Inauguração do Conjunto Habitacional do Parque Abaré, Caramujo, Niterói              Foto: Acervo PMN

segurar a si e a sua família saúde e 
bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação1 , cuidados 
médicos e os serviços sociais in-
dispensáveis, e direito à segurança 
em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros 
casos de perda dos meios de subsis-
tência fora de seu controle.”

O segundo é o Pacto Internacio-
nal de Direitos Econômicos Sociais 
e Culturais (PIDESC) que dispõe no 
artigo 11, § 1º que “Os estados-par-
tes no presente Pacto reconhecem 
o direito de toda pessoa a um nível 
de vida adequado para si próprio 
e para sua família, inclusive à ali-
mentação, vestimenta e moradia 
adequadas, assim como uma me-
lhoria contínua de suas condições 
de vida.” O referido Pacto, só cor-
robora o já exposto na Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

Tratando-se de um direito social, 
cujo elenco encontra-se no caput do 
artigo 6º da Constituição da Repú-
blica Federativa do Brasil, e sendo 

1 Grifo nosso.

a análise de sua efetividade e sua 
inclusão dentre os direitos sociais, 
o objeto deste trabalho. Apesar de 
existirem vários tratados interna-
cionais, no Brasil há imensa difi-
culdade de garantir ao cidadão de 
renda precária o acesso à moradia.

É fundamental entendermos 
que o exercício do direito à mora-
dia e do direito à cidade devem ser 
tratados dentro de um contexto 
econômico, político e social. Neste 
contexto, o Plano Diretor é um im-
portante instrumento para o de-
senvolvimento para o Município. 
A relevância da análise dos Planos 
Diretores dos Municípios se faz 
necessária já que o Plano Diretor 
contempla as áreas que serão des-
tinadas à habitação social, organi-
zando a cidade e dotando as áreas 
residenciais de infraestrutura, para 
que se possa atender ao conceito de 
moradia adequada e promover a in-
clusão social. É necessária a inclu-
são não apenas da garantia dos di-
reitos sociais básicos, como saúde e 
educação, mas também segurança, 
liberdade, habitação e cultura.



Pág. 25

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i ab R i l-19

O Objetivo deste breve artigo 
é demonstrar quais são os instru-
mentos normativos contidos no 
Estatuto da Cidade e no Plano Dire-
tor, bem como sua eficácia, e qual a 
razão para a ineficácia dos instru-
mentos normativos, das políticas 
públicas e a possibilidade de judi-
cialidade do direito à moradia. 

O acesso à moradia adequada 
encontra-se entre os direitos so-
ciais, cujo mote são as necessidades 
básicas da pessoa, tratando-se de 
direito inerente ao exercício pleno 
do direito à vida e da dignidade. 
Surge para o Estado a obrigação de 
garantia desse direito, ainda quan-
do existam necessidades específi-
cas, como, por exemplo, a criação 
de moradia temporária para as ví-
timas de catástrofes climáticas, tais 
como as enchentes. Em contrapar-
tida, quando o Poder Público não 
atende à demanda da população no 
tocante à efetivação desse direito, é 
necessário verificar a possibilida-
de de se exigir judicialmente o seu 
cumprimento.

Dentro dessa ótica, justifica-se 
a escolha do tema, pela especial 
relevância para a comunidade ju-
rídica, uma vez que decorre da dig-
nidade humana, prevista no artigo 
1º, III da Constituição da República 
e fundamenta-se no direito à mo-
radia incluída no art. 6º da Carta 
Magna pela Emenda Constitucio-
nal nº 26/00. Trata-se de impor-
tante inovação constitucional que 
demanda aprofundamento jurídico 
específico.

Eficácia do Plano Diretor no 
âmbito da municipalidade

Para iniciar uma pesquisa em 
Políticas Públicas é necessária a 
utilização de alguns conceitos tais 
como eficácia, eficiência e efetivi-
dade. A eficiência encontra-se as-
sociada à ideia de custo-benefício 
o que não será utilizado nesta pes-

quisa, por abordar questões sociais, 
não sendo possível quantificar os 
impactos sociais das políticas pú-
blicas habitacionais. No que tange 
à eficácia, essa está associada aos 
impactos que os programas produ-
zem na realidade contida no Plano 
Diretor de alguns municípios.  Sen-
do assim, antes de tudo, importa es-
clarecer que: 

O plano diretor conforme clara 
determinação constitucional (art. 
182 §1º da Carta Magna) é o instru-
mento básico da Política de Desen-
volvimento e Expansão Urbana no 
âmbito do meio ambiente artificial. 
A propriedade urbana cumprirá sua 
função social quando atender as 
exigências fundamentais de orde-
nação da cidade expressas no plano 
diretor (182, §2º da CF), logo o re-
gime da propriedade urbana pas-
sa a ter identidade jurídica com os 
preceitos estabelecidos em lei pelo 
denominado Plano Diretor. (FIO-
RILLO, 2009, p. 372)

Ademais, será possível analisar 
a legislação contida no Plano Dire-
tor e no Estatuto da Cidade, apon-
tando os mecanismos existentes 
de forma a tornar efetiva a política 
de habitação social e a tentativa de 
judicialidade do direito à moradia. 
Através dessa pesquisa, busca-se 
um conhecimento do direito que 
evidencie os limites da dogmática 
jurídica, com uma visão prática do 
funcionamento das políticas públi-
cas de habitação social e moradia 
adequada, com análise da prédica 
metodológica especificada. 

 Com este compromisso 
queremos destacar nesta quadra a 
importância do Estatuto da Cidade, 
que tem como função, portanto, or-
ganizar o meio ambiente artificial 
em nosso país. A lei nº10.257/2001 
traz esta preocupação em seu art. 
1º, Parágrafo único: “Para todos os 
efeitos, esta Lei, denominada Estatu-
to da Cidade, estabelece normas de 

ordem pública e interesse social que 
regulam o uso da propriedade urba-
na em prol do bem coletivo, da segu-
rança e do bem-estar dos cidadãos, 
bem como do equilíbrio ambiental”. 
Desta forma insta destacar do art. 
2º alguns incisos do referido artigo 
a título de exemplificação:

Art. 2o A política urbana tem por 
objetivo ordenar o pleno desen-
volvimento das funções sociais da 
cidade e da propriedade urbana, 
mediante as seguintes diretrizes 
gerais I – garantia do direito a cida-
des sustentáveis, entendido como 
o direito à terra urbana, à moradia, 
ao saneamento ambiental, à infra-
estrutura urbana, ao transporte e 
aos serviços públicos, ao trabalho 
e ao lazer, para as presentes e fu-
turas gerações; II – gestão demo-
crática por meio da participação da 
população e de associações repre-
sentativas dos vários segmentos da 
comunidade na formulação, execu-
ção e acompanhamento de planos, 
programas e projetos de desenvol-
vimento urbano; III – cooperação 
entre os governos, a iniciativa pri-
vada e os demais setores da socie-
dade no processo de urbanização, 
em atendimento ao interesse social; 
IV – planejamento do desenvolvi-
mento das cidades, da distribuição 
espacial da população e das ativi-
dades econômicas do Município e 
do território sob sua área de influ-
ência, de modo a evitar e corrigir as 
distorções do crescimento urbano e 
seus efeitos negativos sobre o meio 
ambiente; [...]

Percebemos ao longo da análise 
legal que existe realmente um exce-
lente propósito na legislação. Con-
tudo, ao analisarmos as premissas 
mais práticas do tema, verificamos 
uma dificuldade de implementação 
nos países periféricos de princípios 
ambientais, como o da sustentabi-
lidade, planejamento de cidades, 
saneamento básico, zoneamento 
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urbano, o que por óbvio obstaculi-
za a consagração da moradia como 
um direito social e universal. Não 
se pode aqui deixar de criticar o Es-
tado brasileiro e sua dificuldade em 
prestar atenção aos seus cidadãos. 
Em todos os âmbitos, saúde, educa-
ção, segurança pública parece exis-
tir um vácuo na atuação governa-
mental. Com a questão da moradia 
não seria diferente, a população de 
rua brasileira cresce exponencial-
mente ano a ano como mostram 
dados e pesquisas empíricas sobre 
o tema.  Adiante, trataremos sobre o 
direito à moradia, entendido como 
um direito humano.

O direito à moradia visto 
como um direito humano

Nesta, quadra vale salientar a 
criação de políticas públicas para 
garantir a eficácia dos direitos fun-
damentais, sendo a moradia vista 
como um direito humano e tipifica-
da na Constituição como um direi-
to social. A questão que suscita dú-
vida é se há diferença entre direitos 
fundamentais e direitos humanos. 
Ademais, a moradia é um direito 
fundamental e humano?

A Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos é responsável por 
reconhecer o direito à habitação 
como um direito humano tornan-
do-o universal, aceito e aplicável a 
todas as partes do mundo como um 
direito fundamental.

Assim, tal direito passa a se rela-
cionar diretamente com o princípio 
da dignidade da pessoa humana. É 
a partir desta inter-relação de direi-
tos que se dá o presente trabalho.

“Especificamente, no campo da 
política urbana, a Constituição de 
1988 reconheceu a função social 
da propriedade como um princípio, 
bem como os direitos de ocupantes 
informais, o que criou uma base ju-
rídica para a efetivação do direito à 
cidade, e a implementação da cha-

mada agenda da reforma urbana.” 
(ROLNIK, 2015. p. 268).

A partir do conceito de função 
social da propriedade, emerge o ar-
cabouço jurídico para criação do 
Estatuto da Cidade e o Plano Di-
retor do Município. Com a criação 
do Estatuto da Cidade e a elabora-
ção do Plano Diretor por parte dos 
Municípios, há determinação de 
áreas destinadas à habitação social 
e moradia adequada com inclusão 
social. 

“O direito de moradia consiste 
na posse exclusiva, e, com duração 
razoável, onde se tenha proteção 
contra a intempérie e, com res-
guardo da intimidade, as condições 
para a prática dos atos elementa-
res da vida: alimentação, repouso, 
higiene, reprodução, comunhão. 
Trata-se de um direito erga omnes. 
Neste sentido, moradia é o lugar 
íntimo de sobrevivência do ser hu-
mano. É o local privilegiado que o 
homem normalmente escolhe para 
alimentar-se, descansar, e perpetu-
ar a espécie. Constitui o abrigo e a 
proteção para si e os seus; daí nasce 
o direito à moradia em sua inviola-
bilidade e à constitucionalidade de 
sua proteção.” (NOLASCO, 2008, p. 
88).

Os direitos sociais insculpidos 
no ordenamento jurídico através da 
Constituição da República foram ti-
pificados entre os artigos 6º até o 11. 
O artigo 6º da CRFB/88, por exem-
plo, destaca em seu bojo, entre ou-
tros, os direitos sociais à educação, 
à saúde, à alimentação, ao trabalho, 
à moradia, ao lazer, à segurança, à 
previdência social, à assistência aos 
desamparados. No que se refere aos 
direitos fundamentais, são também 
conhecidos como direitos huma-
nos, direitos subjetivos públicos, 
direitos do homem, direitos indivi-
duais, liberdades fundamentais ou 
liberdades públicas.  

Conclusão
Para Jorge Miranda (2005, p.101) 

o que não faltam são autores que 
somente tomam como direitos fun-
damentais os direitos e liberdades 
e garantias que relegam os direitos 
sociais para a zona de imposições 
dirigidas ao legislador ou para a 
das garantias institucionais. Como 
arremate final, conclui o autor que 
“sejam quais forem as interpreta-
ções ou subsunções conceituais, 
não pode negar-se a uns e outros di-
reitos a natureza de direitos funda-

Construção do Conjunto Habitacional da Ititioca, Niterói                Foto: Acervo PMN
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mentais” (MIRANDA, 2005, p. 101).
Se é verdade que os direitos so-

ciais possuem natureza de direitos 
fundamentais, a eficácia destes di-
reitos não depende necessariamen-
te de tutela jurisdicional para que 
sejam concretizados. Eles podem 
ser efetivados sem a interferên-
cia do Poder Judiciário, como por 
exemplo, através de políticas pú-
blicas. Nesta linha de raciocínio, é 
possível afirmar que no Estado De-
mocrático Contemporâneo, a efi-
cácia concreta dos direitos consti-
tucional e legalmente assegurados 
depende da garantia da tutela ju-
risdicional efetiva, porque sem ela 
o titular do direito não dispõe da 
proteção necessária do Estado ao 
seu pleno gozo.

Se o direito à moradia é um di-
reito social, de caráter fundamen-
tal, para sua eficácia, como dito 
acima, não depende necessaria-
mente de intervenção do judiciário, 
podendo ser realizado por meio de 
políticas públicas. Dúvidas não há, 
que a moradia é um direito humano 
por ser universal, inerente a todos 
os humanos. É também um direito 
fundamental por estar inserido na 
Constituição da República Federa-
tiva do Brasil. 

 A questão que surge repousa na 
necessidade de tutela jurisdicional, 
para que o cidadão possa conseguir 
uma moradia considerada digna in-
vocando o preceito do direito fun-
damental à moradia. Pode o cida-
dão conseguir judicialmente uma 
moradia digna invocando o precei-
to fundamental pertinente à mora-
dia? A resposta para a questão que 
surge segundo Lenio Streck, é:

[...] há um direito fundamental à 
vida digna, o que somente é possível 
se à pessoa for garantido um míni-
mo existencial, o que inclui a mora-
dia (para além de quatro paredes). 
Ademais, a própria invocação do 
preceito que trata do direito à mora-

dia estará na dependência de uma 
regra ou conjunto de regras-dire-
trizes que tratam da problemática 
“direito de propriedade”, “política 
habitacional”, etc. Ninguém conse-
guirá uma moradia digna invocan-
do o preceito “direito fundamental 
à moradia (STRECK, 2009, p.537). 
Referências Bibliográficas

Nassar (2011) concluiu em sua 
pesquisa empírica que o judiciá-
rio pouco consegue colaborar no 
auxílio à transformação social em 
relação ao direito à moradia, pois 
de acordo com ele o Poder Judi-
ciário não assume a condução da 
transformação social de que fala a 
Constituição de 1988 em seu artigo 
3º, uma vez que as mudanças nas 
políticas públicas só aconteceram 
quando os agentes econômicos, 
sociais e políticos estiveram mobi-
lizados “extrajudicialmente”, para 
tanto e quando houve a vontade po-
lítica do administrador (NASSAR, 
2011, p.121).
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ENTREVISTA COM DANIELLE TRINDADE MACHADO
GESTORA DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL PENHASCO DOIS IRMÃOS

(PNMP  DOIS IRMÃOS) 

eN t r e V i S t a

O Parque Natural Municipal 
Penhasco Dois Irmãos é 

uma Unidade de Conservação (UC) 
localizada no Leblon, um bairro da 
Zona Sul do Rio de Janeiro, inseri-
do em plena região metropolitana. 
Possui acesso fácil e reúne como 
principais atrações suas trilhas e 
mirantes, de onde se podem visua-
lizar alguns dos mais belos cartões-
-postais da cidade do Rio de Janeiro, 
como a Lagoa Rodrigo de Freitas, o 
Corcovado, o Jardim Botânico e as 
praias de Ipanema e Leblon. 

Desde novembro de 2018, a ges-
tão do Parque está a cargo da Bió-
loga Danielle Trindade Machado, 
que é servidora na Subsecretaria 
de Meio Ambiente do Município do 
Rio de Janeiro (SUBMA), atuando 
na área de Gestão de Unidades de 

Conservação Ambiental, que tam-
bém já foi gestora de outras unida-
des de conservação carioca, a APA 
Orla Marítima, APA das Pontas de 
Copacabana e Arpoador e APA Are-
al Pontal.

Leia abaixo a entrevista comple-
ta que a Revista do Ambiente de Ni-
terói fez com a gestora:
O Parque Natural Municipal Pe-
nhasco Dois Irmãos (PNMP Dois 
Irmãos) foi criado no ano de 1992. 
Você poderia nos falar um pouco 
mais sobre seu processo de cria-
ção, sua abrangência e limites?

No ano de 1878, parte das terras 
foi comprada pelo empresário por-
tuguês José de Guimarães Seixas. 
Na década de 30 iniciou o processo 
de parcelamento urbano na região, 

quando os lotes foram doados ao 
município do Rio de Janeiro. Por 
décadas, impasses administrativos 
e judiciais dificultaram a criação 
desta Unidade de Conservação. Em 
1965, a área onde hoje encontra-se o 
PNM Penhasco Dois Irmãos foi in-
cluída no processo de tombamento 
do Instituto do Patrimônio Históri-
co e Artístico Nacional (IPHAN) que 
protege o Parque Nacional da Ti-
juca e seu entorno acima das cotas 
80m e 100m. Em 1973, reforçando 
a importância desta área, o IPHAN 
procedeu o tombamento do Morro 
Dois Irmãos. A criação do Parque 
Natural Municipal na condição de 
Unidade de Conservação, se deu 
por meio do Decreto Municipal n° 
11.850, de 21 de dezembro de 1992, 
em uma área de aproximadamen-

Trilha Janela do Céu, Parque Natural Municipal Penhasco Dois Irmão (PNMP Dois Irmãos)                                     Foto: Danielle Trindade
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te 39,55 hectares. Em 2002 houve a 
incorporação de uma nova área ao 
perímetro do PNMPDI (Gleba II), 
homologada sob o Decreto n° 21.718 
de 2002. O nome Penhasco Dois Ir-
mãos foi dado por conta dos seus 
dois cumes próximos um ao outro. 
Em 2002, a UC acrescentou em seu 
nome uma homenagem ao Arquite-
to Sérgio Bernardes, filho do jorna-
lista Wladimir Bernardes, nascido 
em 1919.

Quais são os objetivos específicos 
do PNMP Dois Irmãos?

São objetivos principais de exis-
tência desta UC:
• Oferecer oportunidades de de-

senvolvimento do turismo, visi-
tação, recreação, interpretação 
educação e pesquisa científica, 
estimulando os usos públicos 
em bases sustentáveis;

• Preservar, proteger e recupe-
rar parte importante do Patri-
mônio Paisagístico do Rio de 
Janeiro;

• Preservação, proteger e recu-
perar o ecossistema da Mata 

Atlântica existente;
• Promover atividades de edu-

cação ambiental, visando inte-
grar os moradores do entorno;

• Proteger e preservar popula-
ções de animais e vegetais na-
tivos e oferecer refúgio para 
espécies migratórias, raras, 
vulneráveis, endêmicas e ame-
açadas de extinção da fauna e 
flora;

• Assegurar a continuidade dos 
serviços ambientais prestados 
pela natureza.

O PNMP Dois Irmãos está localiza-
do no interior de uma área urbana. 
No seu ponto de vista, isto acarre-
ta problemas maiores para a sua 
conservação?

Os bairros do entorno da UC 
apresentam alta densidade demo-
gráfica. A população da comuni-
dade Chácara do Céu, comunidade 
pertencente ao bairro do Vidigal, é 
a que representa maior interação 
com o PNMPDI, pois está localizada 
no limite da UC. Bairro residencial 
que apresenta habitações dispostas 
em vielas com acesso somente a pé, 
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Mirante Air France           Foto: Danielle Trindade

em área declivosa. O Acesso a esta 
comunidade somente é realizada 
pela única entrada do Parque, não 
sendo, portanto, possível o fecha-
mento dos portões do Parque em 
dias e horários não permitidos para 
visitação. Com isso, o controle fica a 
cargo dos Guardas e vigilantes.

Atualmente, na comunidade 
Chácara do Céu não ocorre um 
crescimento nas áreas vegetadas. 
Isso se dá principalmente pela 
conscientização da população no 
fator de risco que isso acarreta 
uma vez que a área é extremamen-
te declivosa tornando-se insegura 
para os moradores. Apesar disso, 
o Parque procura adotar políticas 
de contenção do aumento de resi-
dências na área. Outra questão im-
portante são os resíduos sólidos e 
líquidos. Problema tão importante 
nas Cidades mais urbanizadas im-
pactando diretamente a Natureza. 
A visitação em Unidades de Conser-
vação é de extrema valia. Entretan-
to, as UCs localizadas em áreas ur-
banas ocorrem um impacto maior 
dificultando sua conservação já que 
normalmente há um número maior 
visitação. Infelizmente, isso se dá Gestora Danielle Trindade Machado 
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por conta de visitantes que reali-
zam práticas como: jogar resíduos 
fora da lixeira, alimentar animais 
silvestres, caminhar em áreas não 
autorizadas para visitação e etc.

Qual a importância do Parque na 
preservação da Biodiversidade?

Por ser uma UC localizada em 
um ambiente de alta densidade de-
mográfica, a área funciona como 
uma verdadeira “ilha de vegetação” 
abrigando espécies da fauna e flo-
ra. Além disso, a vegetação da área 
influencia na redução das ilhas de 
calor na cidade, exercendo uma 
ação direta no microclima da re-
gião. O Parque conta com o apoio 
do Programa de Mutirão de Reflo-
restamento dirigido pela SUBMA. O 
Programa iniciou em 1994 e, atual-
mente, já foram plantadas em torno 
de 30 mil mudas, numa área de dez 
hectares no Parque. Este Programa 
vem ampliando a cobertura vegetal 
de regiões da cidade, uma vez que 
as características topográficas do 
Rio de Janeiro favorecem a ocupa-
ção desordenada em áreas verdes 
e de risco, acarretando sérios pre-

juízos ecológicos e econômicos à 
cidade.

Quais os principais desafios en-
frentados em sua gestão?

Falta de estrutura, algumas bá-
sicas, para realizar um bom traba-
lho. O Parque tem um grande po-
tencial, mas para que isso ocorra é 
preciso estruturar a Unidade como 

instalação de uma rede de inter-
net, melhoria do sistema de esgoto, 
reestruturação do abastecimento 
de água (o parque sofre com cons-
tantes faltas d’água), melhoria dos 
equipamentos de informática, re-
cursos para manutenção dos decks, 
trilhas e manejo de vegetação e fau-
na exótica. 

Fale um pouco como é a visitação 
nesta unidade de conservação.

O Parque possui um número 
maior de visitação em épocas de 
sol e aos fins de semana. Conside-
ro a visitação do Parque nos dias de 
semana um número muito aquém 
do ideal devido ao grande potencial 
de visitação. O perfil dos visitantes 
conforme entrevista realizada pe-
los funcionários em sua maioria são 
dos moradores do entorno. A visita-
ção é realizada por esportistas com 
interesse em corrida, bicicleta e es-
calada. Outro perfil de visitante são 
famílias com o objetivo de realizar 
piquenique. Mas, o principal perfil 
de visitantes são pessoas em bus-
ca de uma “boa foto”. Tanto para a 
famosa “selfie” como para ensaios 

Teatro Arena           Foto: Danielle Trindade

Visitantes de Bicicleta          Foto: Danielle Trindade
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fotográficos profissionais.
Quais as atrações mais buscadas 
pelos visitantes?

O parque possui um tipo de visi-
tação que é de contemplação, devi-
do aos seus belos mirantes. Os mi-
rantes são os mais visitados.

Como é feita a divulgação para 
o público sobre o PNMP Dois 
Irmãos?

O Parque possui Facebook e Ins-
tagram criados recentemente com 
este objetivo. Desde que assumi a 
gestão do Parque considerei o nú-
mero de visitação muito baixo para 
um parque com grande potencial 
para tal. Foi solicitado por mim uma 
parceria com a RioTur com o obje-
tivo de aumentar a divulgação. No 
dia 29 de janeiro a RioTur publicou 
em suas redes sociais a divulgação 
do Parque obtendo até o momento 
2.093 curtidas no Instagram e mais 
de 140 comentários. Dias depois a 
Prefeitura também postou em suas 
redes sociais a divulgação do Par-
que. Importante ressaltar que mui-
tos dos comentários realizados pela 
população era em relação ao total 

desconhecimento da existência do 
Parque. Foi enviada a divulgação 
das redes sociais do Parque para 
páginas do Facebook e Instagram 
relacionadas a turismo como forma 
de estabelecer parcerias e aumen-
tar o número de visitantes.

Existe trabalho voluntário? Se sim, 
como é realizado?

Sim, a prefeitura possui um pro-
grama realizado através do Centro 
de Educação Ambiental chamado 
“Voluntários por Natureza” onde é 
possível realizar trabalho voluntá-
rio no Parque. Atualmente, temos 
um voluntário. 

Qual caminho você considera mais 
importante para potencializar o 
uso público no Parque?

Realizações de parcerias, ado-
ções e exploração comercial de 
áreas do Parque permitindo que o 
mesmo tenha sustentabilidade eco-
nômica. Atualmente, o Parque não 
possui nenhuma empresa explo-
rando comercialmente, como uma 
cafeteria ou ecoturismo (Tirolesa, 
arvorismo, etc). Isso permitiria que 
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o Parque tivesse autonomia finan-
ceira podendo empregar em proje-
tos para a conservação da Natureza. 

A segurança tem sido um dos prin-
cipais problemas na gestão dos 
parques urbanos e, com relação 
aos situados no Rio de Janeiro, isto 
se torna mais marcante. Como o 
Parque se articula nessa questão?

Atualmente não é um problema. 
A Comunidade Chácara do Céu é 
pacificada e não há registros de trá-
fico. No interior do Parque não é co-
mum furtos ou assaltos. Contamos 
com uma equipe de Guardas Am-
bientais atuando 24 horas em regi-
me de plantão. Segurança privada 
na entrada do Parque também atu-
ando 24 horas em regime de plantão 
(realizam a segurança e guarda dos 
monumentos da Air France) e vi-
gilantes. Apesar disso, precisamos 
melhorar muito porque tem áreas 
do Parque pouco acessadas pelos 
visitantes em que não temos pesso-
al para realizar a vigilância sendo o 
ideal a instalação de câmeras.

Quais as metas e projetos para o 
Parque durante este ano?

• Divulgação do Parque com o 
objetivo de aumentar a visita-
ção e maior integração da po-
pulação com a natureza;

• Possibilitar uma agenda fixa 
de atividades de educação 
ambiental;

• Manejo de espécies exóticas e 
invasoras;

• Manutenção dos mirantes e da 
Trilha Janela do Céu;

• Possibilitar uma área para es-
porte e lazer em associação 
com a comunidade do entorno.

Escadaria próxima ao mirante Air France         Foto: Danielle Trindade
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PUBLIQUE SEU ARTIGO NA

acesse e saiba mais
www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan

Pu b l i Q u e N a reVaN

https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan

