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

Ecossistemas complexos, as grandes cidades 
foram atingidas ferozmente pelo avanço da 

pandemia da COVID-19. Rapidamente, precisamos 
adotar medidas para conter as contaminações.

 Com ações bem sucedidas de restrição de circula-
ção e aglomeração, a pandemia nos traz uma neces-
sária reflexão sobre os espaços públicos para o futuro. 
Teremos que repensar e ressignificar o urbanismo e a 
relação entre cidade e natureza. Além da crise climá-
tica - e também por causa dela - as crises sanitárias 
colocam em xeque os modelos de cidade. 

 Precisaremos pensar a cidade dentro de uma nova 
trama urbana como alguns países do mundo já estão 
fazendo. O desafio das grandes cidades é o de cons-
truir espaços que mantenham o princípio do dis-
tanciamento sem romper os laços sociais. Parques, 

trilhas, áreas verdes, ciclovias, ampliação dos espaços 
de calçamento, etc. são soluções que já estamos cons-
truindo e ampliando em Niterói. 

 Conciliar ciência e gestão pública também será fun-
damental para as cidades do futuro. Durante a pande-
mia, numa parceria com a FIOCRUZ, pudemos moni-
torar a circulação do vírus através das redes de esgoto 
da cidade.

Essas reconciliações entre saúde/urbanismo, cida-
de/natureza e ciência/gestão pública vão nos ajudar a 
enfrentar as três graves crises do momento: a sanitária, 
a econômica e a climática.

Boa leitura!

Caminho Niemeyer. Foto Arquivo 
Prefeitura de Niterói



Pág. 5

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i Ju l h o-20

ed i t o r i a l

COVID-19 e os Objetivos de desenvolvimento sustentável.

Como é de praxe neste edito-
rial falar sobre os objetivos 

de desenvolvimento sustentável 
- ODS, não podemos olvidar a his-
tórica pandemia da COVID-19, ad-
vinda do vírus SARS-CoV-2. 

O vírus impõe uma nova for-
ma de viver para as pessoas, tanto 
individualmente quanto coletiva-
mente. É pôr à prova a sociedade, o 
poder público, e a economia. 

É exortar, mais do que nunca, a 
necessidade de articulação entre a 
sociedade, economia e meio am-
biente e também entre os ODS. 

Para cumprir tal missão segui-
mos a orientação da Organização 
das Nações Unidas, que diante da 
difícil situação sanitária global 

elenca três principais ODS:
Objetivo 3. Assegurar uma vida 

saudável e promover o bem-es-
tar para todas e todos, em todas as 
idades;

Objetivo 16. Promover socieda-
des pacíficas e inclusivas para o de-
senvolvimento sustentável, propor-
cionar o acesso à justiça para todos 
e construir instituições eficazes, 
responsáveis e inclusivas em todos 
os níveis;

Objetivo 17. Fortalecer os meios 
de implementação e revitalizar a 
parceria global para o desenvolvi-
mento sustentável;

A Ciência se torna a clave mestra 
seja para encontrar a vacina, com-
bater o vírus ou mitigar os efeitos. É 

Coruja Buraqueira (Athene cunicularia)
Fotografia: Daphnne Chelles

dizer, prevenir ao máximo possível 
a transmissão. 

A solidariedade é o elemento de 
mudança de paradigma necessário 
para enfrentar a pandemia e unir 
a humanidade, de uma vez por to-
das, em prol do desenvolvimento 
sustentável.

Afinal, como refere as Nações 
Unidas:

“O respeito pelos direitos huma-
nos em todos os âmbitos, incluin-
do os direitos econômicos, sociais 
e culturais, bem como os direitos 
civis e políticos, será fundamen-
tal para o sucesso das respostas de 
saúde pública diante da pandemia.” 
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DESVENDANDO AS TRILHAS DO PARNIT: 

FERRAMENTA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E FORTALECIMENTO DO USO 

PÚBLICO NO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE NITERÓI (PARNIT), RJ

Trilhas são importantes com-
ponentes em Unidades de 

Conservação (UC), sendo por vezes 
a atração mais procurada por visi-
tantes, que as utilizam em diferen-
tes atividades, tais como a prática 
de esportes de aventura, ecoturis-
mo, recreação, contemplação de 
paisagens, realização de atividades 
físicas, dentre outras.  Por permiti-
rem maior intimidade no contato 
com a natureza, principalmente 
nos ambientes mais urbanizados, 
são frequentemente utilizadas em 
Projetos de Educação Ambiental e 
também no planejamento e manejo 
do uso público da UC em que estão 
inseridas (COSTA et al., 2008; EI-
SENLOH et al., 2013). 

A utilização de trilhas interpre-
tativas como um recurso educativo 
possibilita uma aprendizagem dife-
renciada e lúdica, através da sensi-
bilização gerada pelo contato com 
o ambiente natural, levando a uma 
melhor compreensão da relação 
entre seus componentes, desenvol-
vendo a observação e reflexão, sen-
do por isso um instrumento impor-
tante no planejamento de ações de 
Educação Ambiental (SAMPAIO & 
GUIMARÃES, 2009). 

O Parque Natural Municipal de 
Niterói (PARNIT) trata-se de uma 
UC de proteção integral, com área 
total de 924,79 ha, contendo apro-
ximadamente 28,58 Km de trilhas, 
que representam sua principal 
atração, nas quais o ecoturismo, o 
ciclismo, a escalada e a recreação, 
são as principais atividades realiza-
das. Apresenta-se como um mosai-
co, formado por 13 áreas que estão 
distribuídas em três setores: o Setor 
Guanabara, composto pela Ilha da 
Boa Viagem, Ilha dos Cardos, Pedra 
de Itapuca, Pedra do Índio e as ca-

vernas existentes próximas ao Mu-
seu de Arte Contemporânea de Ni-
terói; o Setor Montanha da Viração, 
composto pelo Morro do Canta-
galo, Montanha da Viração, Morro 
do Imbuí, Ilha dos Amores e a Ilha 
das Duas Irmãs e o Setor Costeiro/
Lagunar, formado pela Ilha do Ve-
ado, afloramento rochoso Ponta da 
Galheta, Praia do Sossego e Laguna 
de Piratininga. Estes três setores 
compõem um ambiente de paisa-
gens diversificadas, de relevância 
natural, histórico-cultural e turísti-
ca, que tornam o PARNIT uma in-
teressante UC para a realização de 
trilhas interpretativas. 

Desde agosto de 2017, a Secreta-
ria de Meio Ambiente, Recursos Hí-
dricos e Sustentabilidade de Niterói 
(SMARHS), têm realizado projetos 
educativos nos setores do PARNIT. 
Estes projetos visam não somente 
torná-lo conhecido, como também 
aproximar o Parque e a comunida-
de, além de fortalecer e potencia-
lizar o seu uso público, auxilian-
do em sua gestão. Dentre as ações 
desenvolvidas, o Projeto “Desven-
dando as Trilhas do PARNIT”, foi 
realizado, a partir da parceria entre 
a SMARHS e o Núcleo de Ações In-
tegradas da Fundação Municipal de 
Educação (NAI), sendo promovidas 

ações de Educação Ambiental jun-
to a docentes da Rede Municipal de 
Niterói. Neste contexto, o Projeto 
buscou capacitar docentes que atu-
am em diversos níveis da educação 
básica e em diferentes disciplinas, 
para que pudessem incluir trilhas 
interpretativas em sua prática pe-
dagógica, de forma a atuar como 
agentes de educação ambiental, 
utilizando este recurso junto aos 
alunos e demais funcionários da 
escola em que atue. 

O Projeto busca cumprir o dis-
posto na Lei nº 9.985 de julho de 
2000, que institui o Sistema Nacio-
nal de Unidades de Conservação e

Foto 1- Trilha Bosque dos Eucaliptos

Foto 2 - Atividade teórica na EM Julia Cortines
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determina como importante 
papel de uma UC a promoção da 
educação e interpretação ambien-
tal, assim como também o disposto 
no Código Municipal Ambiental de 
Niterói (Lei Municipal 2.602, de 14 
de outubro de 2008), que determina 
que programas de formação conti-
nuada de profissionais da educação 
básica devam contemplar temas 
e questões relativas à educação 
ambiental.  

O Projeto foi realizado em duas 
etapas: teórica e prática. Inicial-
mente, foi realizada a etapa teóri-
ca, que consistiu em um encontro, 
ocorrido no auditório da Escola 
Municipal Julia Cortines, no dia 20 
de setembro de 2017, contando com 
a presença de docentes da institui-
ção e de outras unidades de ensino 
e também de técnicos da SMARHS 
e do NAI. A atividade prática ocor-
reu nos dias 22 de novembro e 06 de 
dezembro de 2018, consistindo na 
elaboração de duas trilhas interpre-
tativas, a primeira na trilha Bosque 
dos Eucaliptos, próxima à sede do 
Parque e a segunda na trilha da Ilha 
do Pontal, localizada na Laguna de 

Piratininga, Setor Costeiro-lagu-
nar. As trilhas foram selecionadas 
por apresentarem curta extensão, 
o que as tornam adequadas para se 
trabalhar com alunos da educação 
infantil ao ensino médio e também 
por possuírem elementos naturais, 
paisagísticos e históricos de rele-
vância. A atividade contou com a 
participação de 14 docentes das 

disciplinas de Ciências, Geografia, 
História e da Educação Infantil, de 
11 escolas municipais.

Na atividade teórica foram mi-
nistradas palestras por técnicos da 
SMARHS. Através dos temas abor-
dados nas palestras, buscou-se for-
talecer os conhecimentos prévios 
dos docentes relativos à legislação 
que trata do Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação, as ca-
tegorias de UC existentes e quais 
atividades que podem ser realiza-
das em cada categoria. Em segui-
da, foi apresentada a categoria de 
Parque Municipal, a qual o PARNIT 
se enquadra, suas características 
específicas e exemplos de ações 
educativas que podem ser realiza-
das nesta categoria. Também foram 
dadas orientações sobre materiais 
a serem levados para realização 
das atividades e ainda dicas para se 
aproveitar melhor a ação junto aos 
alunos. Esta atividade contou com 
ampla participação dos docentes 
envolvidos, os quais participaram 
ativamente, através de perguntas e 
colocações. 

A atividade prática se iniciou 
com a apresentação dos limites do

Foto 3- Técnicos da SMARHS guiando a atividade

Foto 4- Atividade prática Ilha do Pontal
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Por:
Aline Braga Moreno 
Mestre em Ciências Veterinárias. Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de 
Niterói. E-mail: aline.sustentabilidade@gmail.com

Alex de Faria Figueiredo 
Especialista em Planejamento Ambiental - 
Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade de Niterói. 

Thaís de Oliveira Gama 
Engenheira Ambiental, Mestre em Ciência Ambiental. 
 
Lislaine Sperandio Mendes 
Engenheira Florestal. Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói. 
Alessandra Cristina Brito Silva Netto 
Pós-Graduação MBA em Planejamento e Gestão 
Ambiental.

PARNIT, visto que é uma UC re-
lativamente recente, criada em ou-
tubro de 2014, através do Decreto 
Municipal n° 11.744, sendo desco-
nhecida até mesmo para os mora-
dores do entorno, que associam à 
UC apenas ao Setor da Montanha 
da Viração, onde se encontra sua 
sede. Durante as ações, o conceito 
de trilha interpretativa foi intro-
duzido, de forma a diferenciá-lo de 
uma trilha comum. A partir de en-
tão, os docentes, juntamente com 
os técnicos da SMARHS, constru-
íram uma proposta de roteiro de 
trilha interpretativa para os locais 
visitados, levantando pontos de 
importância a serem explorados e 
também puderam aprofundar os 
conhecimentos sobre aspectos geo-
morfológicos, biológicos, históricos 
e conflitos existentes. 

Segundo Colman e Lorencini Jú-
nior (2016) as trilhas interpretativas 
possuem papel de destaque na for-
mação de um cidadão consciente 
sobre a necessidade de se preservar 
o ambiente, sendo, portanto uma 
ferramenta pedagógica que possi-
bilita ao docente o desenvolvimen-
to da abstração in loco, indo muito 
além do que pode ser trabalhado na 
sala de aula. A capacitação dos do-
centes da Rede Municipal trouxe 

não só uma nova proposta de 
ação pedagógica aos docentes, 
como também promoveu a conso-
lidação do conhecimento prévio re-
lativo às UC e suas categorias.  

Pode-se então perceber o inte-
resse por parte dos docentes em 
inserir as trilhas interpretativas em 
sua prática pedagógica e alguns já 
relataram ter realizado a atividade 
junto aos seus alunos, demostran-
do desta forma que a atividade atin-
giu seu objetivo proposto. 

O Projeto contribuiu ainda para 
ampliar o conhecimento sobre o 
PARNIT, aproximando-o da co-
munidade escolar, sendo este um  
importante passo para sua preser-
vação, auxiliando desta maneira 
sua gestão e fortalecendo seu uso 
público. 
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GEODIVERSIDADE E TRAIL RUN EM NITERÓI – RJ:

CONTRIBUIÇÕES DO DESAFIO TUPINAMBÁ

A s corridas de trilha (trail                             
run) destacam-se por pro-

porcionar saúde e bem-estar em 
contato com a natureza. Nelas, os 
atletas adquirem uma nova expe-
riência em cada treino ou prova, o 
que muitas vezes está associado à 
superação de seus próprios limites.

Dentre os aspectos naturais in-
seridos no mundo trail, destaca-se 
a geodiversidade, a qual pode ser 
definida como o conjunto de carac-
terísticas geológicas, geomorfoló-
gicas, hidrológicas e do solo, sendo 
o equivalente abiótico da biodiver-
sidade, representada a partir dos 
materiais geológicos, variação to-
pográfica e processos físicos (Gray, 
2013). No trail run, ela representa, 
por um lado, a base dos percursos 
– tipos de terreno, altimetria, con-
dições climáticas e tipos de vegeta-
ção - e, por outro, a beleza cênica da 
paisagem, representada pela varia-
ção das rochas, do relevo, dos solos 
e dos rios. 

Nesse contexto, o município de 
Niterói, Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro, destaca-se por sua 
geodiversidade e diferentes tipos de 

uso que podem lhe ser atribuídas, 
como as corridas em trilha. Assim, 
o presente relato de experiência 
possui como objetivo destacar o po-
tencial de divulgação da geodiversi-
dade a partir de percursos de corri-
das em trilha, e como o estímulo à 
visitação em trilhas pode contribuir 
no entendimento das dinâmicas da 
natureza e em sua conservação.

Contribuições do Desafio 
Tupinambá

    O Desafio Tupinambá é uma 
prova de corrida em trilha que 
ocorre anualmente desde 2017, or-
ganizada pela Nit2Sports (https://
www.nit2sports.com.br/), e com 
três opções de percurso: Kids, 9km 
e 18 km. O presente trabalho é es-
truturado no percurso de maior 
distância (Figura 1), o qual possui 
diferentes tipos de terreno, signifi-
cativa variação altimétrica (cerca 
de 1.000 metros de ganho de eleva-

Figura 1: Percurso e perfil de elevação do Desafio Tupinambá – 18km.   Fonte: Strava e Google Earth.

Figura 2: a – Vista panorâmica da Ilha do Pontal e seus diferentes ecossistemas. b – Infra-estrutura e sinalização na Ilha do Pontal. 
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ção) e, consequentemente, maior 
diversidade. Nele, dois pontos de 
interesse da geodiversidade foram 
destacados: Ilha do Pontal e Miran-
te da Tapera, ambos nos limites do 
Parque Natural Municipal de Ni-
terói (PARNIT).

A largada é realizada no bairro 
de São Francisco, no início da subi-
da do PARNIT. 

Após realizar a subida, o percur-
so passa pelo Mirante do Platô, Bos-
que dos Eucaliptos, até acessar a 
rampa de voo livre, ponto turístico 
tradicional de Niterói. Ali se inicia a 
Travessia Tupinambá, maior trilha 
da cidade, com cerca de 7.5 km de 
extensão, que liga o PARNIT em São 
Francisco ao bairro de Piratininga, 
com destaque em seu percurso para 
o Mirante da Tapera.

    Durante a Travessia Tupinam-
bá os participantes descem para o 
bairro de Cafubá, onde será possí-
vel acessar a Ilha do Pontal (Figuras 
2a e 2b). 
O ponto de interesse da geodiversi-
dade da Ilha do Pontal, também nos 
limites do PARNIT, está situado às 

margens da laguna de Piratininga, 
a qual encontra-se em um contexto 
geomorfológico de sistemas lagu-
nares isolados por cordões litorâ-
neos que se estendem por boa parte 
do litoral fluminense. Um destaque 
deve ser dado à forte pressão exer-
cida nesse sistema ambiental por 
conta do acelerado processo de ur-
banização nas últimas décadas, le-
vando a modificações significativas 
em seu espelho d’água associados a 
processos resultantes do aumento 
da descarga sólida e consequente 
assoreamento (Fontenelle e Corrêa, 
2014).

    Após acessar a Ilha do Pontal, os 
corredores retornam para a Traves-
sia Tupinambá, quando será possí-
vel acessar o Mirante da Tapera (Fi-
guras 3a e 3b).

    No ponto de interesse da geodi-
versidade do Mirante da Tapera, a 
primeira visão que impressiona é a 
perspectiva privilegiada das Paisa-
gens Cariocas entre a Montanha e o

Mar, reconhecida desde 2012 como 
Patrimônio Mundial pela Organiza-

Figura 3: a - Vista do Mirante da Tapera para os fortes e para o Rio de Janeiro; b - Lado esquerdo do Mirante da Tapera com vista para a Praia e prainha de Piratininga, Praia de 
Camboinhas, de Itaipu, Morro das Andorinhas, as ilhas do Pai e da Mãe, Costão de Itacoatiara e ao fundo, o Mourão.       
                                                                 Fonte: http://exploreniteroi.com.br/a-maior-trilha-de-niteroi/.

ção das Nações Unidas para a Edu-
cação, Ciência e Cultura (UNESCO). 
Também cabe ressaltar a entrada 
da Baía de Guanabara, com desta-
que histórico para as construções 
dos fortes, e a separação entre as 
praias oceânicas e as praias de baía.

 Também no Mirante da Ta-
pera é possível observar boa parte 
do território do Parque Estadual da 
Serra da Tiririca (PESET), unidade 
de conservação de proteção inte-
gral com expressivos ecossistemas 
do bioma Mata Atlântica, encontra-
dos em diferentes estágios suces-
sionais, além da especificidade dos 
ecossistemas de costões rochosos, 
os quais situam-se no limite entre 
o oceano e o continente. Trata-se 
de um mosaico de ambientes com 
a presença de baías e seus mangue-
zais, praias que dão suporte a vege-
tação de restinga e áreas elevadas 
do relevo com cobertura de flores-
tas tropicais. O relevo observado 
caracteriza-se por maciços costei-
ros e interiores que expõem  

re l a t o d e ex p e r i ê N c i a
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dois tipos de rochas principais, gra-
nitos (rocha ígnea) e gnaisses (rocha 
metamórfica), além de fraturas, 
veios de quartzo e outras feições, 
onde podemos contemplar um re-
levo montanhoso em combinação 
com baixadas e planícies costeiras 
(INEA, 2015). 
 Assim, milhões de anos 
levaram às condições atuais ob-
servadas desse ponto de interesse 
da geodiversidade, processo que 
envolveu: o soerguimento desses 
maciços rochosos que se destacam 
na paisagem na forma de imen-
sos pontões rochosos – “pães de 
açúcar”; distribuição de extensas 
praias e sistemas lagunares nas pla-
nícies costeiras posicionadas entre 
os terrenos mais elevados e o Ocea-
no Atlântico; e a formação e desen-
volvimento da Baía de Guanabara, 
a qual possui seus contornos dese-
nhados principalmente em função 
das flutuações do nível do mar no 
tempo geológico. Portanto, os pro-
cessos que deram origem a essa 
paisagem podem ser entendidos a 
partir de uma complexa evolução 
geológica e geomorfológica, com 
influência de aspectos climáticos 
e oceanográficos, principalmente 
nos últimos milhares de anos (Fer-
nandez, 2012).  
 Ainda no Mirante da Tape-
ra é possível observar o território 
da Reserva Extrativista Marinha 
de Itaipu (RESEX Itaipu), unidade 
de conservação de uso sustentável, 
criada em 2013 e primeira dessa ca-
tegoria no estado, compreendendo 
a área marinha adjacente às praias 
de Itacoatiara, Itaipu, Camboinhas 
e Piratininga, além da Lagoa de 
Itaipu. Seu destaque é assegurar a 
pesca amadora e a artesanal prati-
cada por pescadores de forma tra-
dicional, sendo proibida a pesca 
industrial, a pesca predatória e o 
descarte de água de lastro ou óleo 
(INEA, 2013).

    Após finalizar a Travessia Tupi-
nambá, o percurso se estende até a 
praia de Piratininga, onde encon-
tra-se a chegada da prova.
Considerações Finais
 A integração entre geodi-
versidade e trail run demonstra 
como os aspectos da natureza estão 
diretamente associados à escolha 
dos percursos pelos organizadores 
das provas e à motivação dos cor-
redores que participam do evento. 
Assim, é possível ressaltar a possi-
bilidade de divulgação da geodiver-
sidade desses eventos esportivos.
 O município de Niterói pos-
sui grande potencial para o apro-
veitamento de sua geodiversidade 
em corridas de trilhas, a exemplo 
do Desafio Tupinambá, o qual vem 
tendo um destaque cada vez maior 
no setor e desde 2020 passou a in-
tegrar o Rio Trail Ranking (http://
w w w.r iot ra i l ra n k ing.com.br/), 
composto pelas principais provas 
de trail run do Estado do Rio de 
Janeiro.
 Nessa perspectiva, várias 
questões são possíveis, tais como: 
até que ponto a geodiversidade 
motiva a participação nas provas? 
Quais os benefícios de correr com 
um olhar mais atento à geodiversi-
dade e sua influência nos aspectos 
da fauna e da flora? As respostas são 
complexas, mas um aspecto pode 
ser ressaltado: a possibilidade de 
promover maior conscientização 
ambiental associada a uma vida ati-
va e saudável.

Por:
Fernando Amaro Pessoa
Doutor em Geografia pela Universidade Federal do 
Rio de Janeiro.
Professor e Pesquisador do Centro Federal de 
Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca 
(CEFET/RJ).
email: fernando.pessoa@cefet-rj.br
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ENTREVISTA COM MÁRCIA FREITAS
GESTORA DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE MARICÁ

eN t r e V i S t a

O município de Maricá possui 
61% da sua área total 

composta por áreas protegidas e, 
dentre estas, oito são Unidades 
de Conservação (UC), com gestão 
estadual e municipal. 

As unidades de gestão estadual 
são administradas pelo Instituto 
Estadual do Ambiente (INEA), 
sendo representadas pela Área de 
Preservação Ambiental de Maricá 
e pelo Parque Estadual da Serra 
da Tiririca. As unidades de gestão 
municipal são administradas pela 
Secretaria da Cidade Sustentável e 
Subsecretaria de Meio Ambiente, 
com sede no Bairro do Espraiado. São 
representadas pela Área de Proteção 
Ambiental das Lagoas de Maricá, 
Área de Proteção Ambiental das 
Serras de Maricá, Área de Relevante 
Interesse Ecológico da Cachoeira 
do Espraiado, Monumento Natural 
da Pedra de Itaocaia, Monumento 
Natural da Pedra de Inoã e Refúgio 
de Vida Silvestre de Maricá. 

Nesta edição, a Revista do 
Ambiente de Niterói entrevistou 
Márcia Freitas, responsável pela 
gestão das Unidades de Conservação 
Municipais de Maricá. Confira a 
entrevista a seguir:

Sabe-se que no ano de 2013 
foi publicado o Plano de 

Manejo Integrado das Áreas 
Naturais Protegidas de Maricá 

(PLAMINAP-UC). Porque se 
optou pela publicação de um 
plano único para as unidades 

de gestão municipal? 
Márcia - O PLAMINAP-UC con-

templa cinco das seis UC munici-
pais de Maricá, que são: Área de 
Proteção Ambiental das Serras de 
Maricá, Área de Relevante Inte-
resse Ecológico da Cachoeira do 
Espraiado, Monumento Natural 
da Pedra de Itaocaia, Monumento 
Natural da Pedra de Inoã e Refúgio 
de Vida Silvestre de Maricá. A Área 
de Proteção Ambiental das Lagoas 
de Maricá por ser uma UC basica-

mente aquática, não faz parte deste 
plano de manejo. A opção pelo de-
senvolvimento de um plano inte-
grado é importante para facilitar a 
operacionalidade das UC e reduzir 
custos, sendo este plano uma refe-
rência para a Fundação SOS Mata 
Atlântica. 

Qual a relação entre a popula-
ção que reside em áreas próxi-
mas e as Unidades de Conser-

vação de Maricá?
Márcia - Existe participação 
ativa da comunidade no entorno 
da sede, com boa relação com a 
Associação de moradores e com 
a Escola Municipal do Espraiado, 
na qual são realizados projetos, 
e a maioria dos funcionários da 
Sede são moradores do entorno. 
Essa população já era consciente 
da importância do local antes da 
existência da sede administrativa 
e, pequenos conflitos que possam 
ocorrer, são sempre resolvidos no 
diálogo.

Sede das Unidades de Conservação de Maricá.                                                           Foto Divulgação Facebook.
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Condutores Ambientais nas UC de Maricá.  
        Foto Clarildo Menezes

De acordo com a Lei 
9.985/2000, as UCs devem 

favorecer condições e promover 
a educação e interpretação 
ambiental, a recreação em 
contato com a natureza e 

o turismo ecológico. Neste 
sentido, quais ações têm sido 

realizadas para cumprimento 
desta determinação?

Márcia - No primeiro semestre do 
ano de 2019 cerca de 1500 estu-
dantes visitaram a sede do Refúgio 
de Vida Silvestre de Maricá (RE-
VISMAR). Estes estudantes são de 
diversas faixas etárias e puderam 
conhecer a unidade, visitar seu 
Ecomuseu Bertha Lutz, conhecer 
o mapa 3D, acompanhar palestras 
(alunos de maior faixa etária) e re-
alizar passeios como, por exem-
plo, o percurso até a cachoeira do 
Espraiado. 
Também são realizados os Circui-
tos Ecológicos, que permitem que 
a população possa conhecer não 
somente o REVISMAR, mas tam-
bém as outras Unidades de Conser-
vação de Maricá, eventos como o 
“Espraiado de Portas abertas”, que 
estimulam o turismo na região e 
ainda nossa Estação Ecobike, um 
sistema de compartilhamento de 

bicicletas. Há também o envolvi-
mento da Escola Municipal do Es-
praiado, na qual são desenvolvidas 
atividades de educação ambiental, 
como o desenvolvimento de uma 
horta e trabalhos de reciclagem.

Poderia nos falar mais sobre 
o Projeto Circuito Ecológico 

Caminhos de Maricá?

Márcia - O Projeto foi criado em 
2013, com o objetivo de promover e 
incentivar o uso sustentável nas UC, 
promover a educação ambiental e 
o conhecimento sobre patrimônio 
ecológico de Maricá. São realizadas 
caminhadas guiadas por técnicos 
da Secretaria de Cidade Sustentá-
vel, com roteiros diversificados. As 
inscrições são realizadas na Sede 
das UC de Maricá ou via telefone. É 
importante destacar que esse proje-
to foi finalista do Prêmio Nacional 
de Turismo no ano de 2019. 
Há ainda outro projeto semelhan-
te, chamado “Caminhos de Maricá 
Educando”, que tem como objetivo 
receber alunos da rede de ensino de 
Maricá e também de outros muni-
cípios, para dialogar sobre questões 
ambientais e estimular a sustenta-
bilidade. Os dois projetos ocorrem 
de forma gratuita, sendo orientados 
sempre por um condutor ambien-
tal, para que haja segurança duran-

te o percurso, evitando picadas de 
aracnídeos e cobras, e outros possí-
veis acidentes.

Existe o incentivo à pesquisa 
científica, estudos e 

monitoramento ambiental? 
Caso positivo, ocorre em 

parceria com alguma 
instituição de pesquisa?

Márcia - Há alguns trabalhos de 
conclusão de curso que foram re-
alizados nas unidades de Maricá. 
Temos ainda um convênio da Se-
cretaria da Cidade Sustentável de 
Maricá com as Faculdades Maria 
Thereza (FAMATH) de Niterói, para 
estágios e parcerias. Este foi um 
passo importante para a realização 
de pesquisas científicas em nossas 
unidades de conservação.

eN t r e V i S t a

Edição do Circuito Ecológico Caminhos de 
Maricá.        Foto Clarildo Menezes. 

Marcia Freitas na condução do Circuito Ecológico Caminhos de Maricá
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Marcia Freitas, gestora das UC de Maricá.                            Foto Clarildo Menezes.

São realizadas ações 
fiscalizatórias nas 

UC de Maricá? 

Márcia - Sim, de forma indireta e 
direta. Indireta através de denún-
cias feitas à sede do REVISMAR, 
que aciona a Unidade de Polícia 
Ambiental e direta, através da ação 
dos funcionários das unidades. O 
descarte de resíduos sólidos, por 
exemplo, era comum na cachoeira 
do Espraiado, porém houve uma re-
dução por conta da ação dos funcio-
nários da Sede.

As UCs podem contribuir 
para divulgar a história de 

Maricá e, consequentemente, 
do Estado do Rio de Janeiro. 

Ações de resgate à cultura 
são realizadas? Quais?

Márcia - Sim. O “Espraiado de Por-
tas Abertas” é um exemplo de even-
to com essa finalidade, onde a cul-
tura das tapeceiras do Espraiado, a 
cultura religiosa das capelas, a pes-
ca de camarão com garfo (inativo 
no momento) e colheita de guando 
são realizadas, resgatando-se assim 
a cultura local.

Existem em curso projetos para 
recuperação ou restauração 
de ecossistemas degradados, 
recursos hídricos e edáficos?

Márcia - A prioridade inicial foi a 
estruturação da sede do REVISMAR 
e, nos últimos anos também a cons-
trução no Silvado de outra sede. 
Após esta estruturação, daremos 
início esta etapa.

Existe trabalho voluntário?

Márcia - No momento há pouco 
engajamento. O reduzido número 
de técnicos, que geralmente tam-
bém são os condutores ambien-
tais, estando ocupados com outras 
atividades, acaba por dificultar o 
acompanhamento e capacitação de 
voluntários. 

Maricá possui duas UC na 
categoria de MONA. Tem 

sido realizada alguma 
ação específica nestas 

unidades? Quais?

Sim. Os Circuitos Ecológicos e mo-
nitoramentos, porém as ações ocor-
rem mais no Monumento Natural 
da Pedra de Itaocaia (MONAITAO-
CAIA), onde há monitoramento de 
fauna, houve instalações de placas, 
e ações para prevenção ao atropela-
mento de fauna. 

Como é feita a divulgação para 
o público das UC de Maricá?

Através de redes sociais, das pági-
nas do Facebook e também pelo 
site da prefeitura de Maricá (acesso 
em: https://www.marica.rj.gov.br/), 
que divulgam as datas dos circuitos 
ecológicos, dos eventos como o Es-
praiado de Portas Abertas, dentre 
outros.

eN t r e V i S t a

Condução Ambiental no Circuito Ecológico Caminhos de Maricá.                         Foto Clarildo Menezes.
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CONSELHO MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE

(COMAN)
Participe das reuniões do Conselho,

toda última terça do mês

Acesse
www.smarhs.niteroi.rj .gov.br/coman

Confira as câmaras técnicas, atas,
composições e sua estrutura

Conselho Municipal de Meio Ambiente

http://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/coman
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GALERIA MULTIDIMENSIONAL RODOVIÁRIA:

UMA SOLUÇÃO MODERNA E EFICAZ CONTRA ALAGAMENTOS NOS CENTROS 

URBANOS

co m u N i c a ç ã o t é c N i c a

Frequentemente aparecem 
estampadas nos jornais 

diários, tragédias causadas pelas 
chuvas, sendo um dos maiores 
problemas – os alagamentos 
urbanos – que causam impacto 
direto na vida das pessoas. 

Niterói, cidade localizada 
na região metropolitana do 
Rio de Janeiro, considerada a 
primeira cidade do Estado e 
terceira do país de maior Índice 
de Desenvolvimento Humano 
(IDH), assim como outras cidades 
do Brasil, revela contradições em 
tempos de chuva, principalmente 
no verão, com o surgimento e a 
intensificação de alagamentos e 
inundações. As consequências 
vão desde perdas materiais até 
propagação de doenças, causando 
prejuízos imensuráveis. 

Publicado em junho de 2010, 
o Relatório “Vulnerabilidade 
das Megacidades Brasileiras às 
Mudanças Climáticas” apresenta 
um cenário preocupante, 
considerando o processo de 
expansão urbana e o atraso na 
implantação de infraestrutura 
adequada ao ritmo de crescimento 
das cidades, quando estas não se 
encontram preparadas para os 
efeitos das mudanças climáticas. 
Niterói possui vários pontos críticos 
de alagamentos, empoçamentos e 

inundações a serem minimizados, 
questões que se tornam de grande 
relevância atual, no momento em 
que Niterói busca finalizar seu 
Plano Municipal de Saneamento.

 Consciente dessa realidade, o 
engenheiro civil da UFF, Maurício 
Santiago dos Santos, portador do 
CREA-RJ 50.540/D, desenvolveu 
uma nova tecnologia denominada 
Galeria Multidimensional 
Rodoviária, com capacidade 
de vazão maior que as galerias 
pluviais atualmente utilizadas, 
de “1 Milhão de litros a cada 10 
segundos”. Registrada em 2009, a 
patente da inovação já foi publicada 
em 113 países, sob o número WO 
2011/003159 A1, sem indicação 
contrária, para todos os tipos de 
proteção nacional existentes. Hoje, 
estão em andamento processos 
licitatórios para sua utilização 
pelo Departamento de Estradas 
de Rodagem do Rio de Janeiro e do 
Espírito Santo. 

A Galeria Multidimensional 
Rodoviária 

O sistema é composto de 
peças pré-moldadas em concreto 
armado protendido com aderência 
inicial, permitindo a confecção 
de peças esbeltas e longas e com 
seus pesos próprios reduzidos. 
A galeria multidimensional vem 
revolucionar o processo construtivo 

do sistema para escoamento das 
águas pluviais urbanas, pois, sua 
concepção difere radicalmente dos 
demais tipos utilizados atualmente, 
com os elementos: fundo, paredes 
e tampas rodoviárias para um 
(trem-tipo classe 45 estabelecida 
na Norma da ABNT NB-6; de 1982, 
registrada no SINMETRO como 
NBR7188).

 A sua geometria foi projetada 
para uma seção hidráulica ideal, 
em atendimento ao diagrama de 
velocidades em canais e galerias, 
permitindo ação autolimpante. 
Com o fundo circular e paredes 
inclinadas permite um escoamento 
laminar para baixas, médias e altas 
vazões resultando em tensão trativa 
em todo seu perímetro molhado, 
o que reduz a sedimentação de 
materiais, garantindo baixo custo 
de manutenção. 

Quanto ao processo executivo, 
depois do lançamento dos 
elementos e montagem do canal, 
faz-se o grouteamento das peças 
dando uma uniformidade ao 
conjunto. A vantagem das peças pré-
moldadas, ou módulos, em relação 
aos elementos convencionalmente 
utilizados, é que são produzidas 
individualmente. Portanto são 
isostáticas, para convertê-las 
após a montagem em estruturas 
hiper-estáticas, regiamente 
solidarizadas como qualquer 
estrutura convencional, obtendo-
se um sistema completamente 
estático e estanque, funcionando 
como um adequado aqueduto. Os 
módulos são de grande utilidade 
e funcionalidade aos fins a que 
se destinam. Constituem um 
sistema onde se introduziram 
importantes melhoramentos, 
cujo efeito traz aprimoramento 
tecnológico, em especial, no 
campo da macrodrenagem 
urbana, consolidando uma série de 
vantagens técnicas e econômicas. 

Destinadas à canalização de 
córregos, rios urbanos e rurais, o 
projeto das galerias é executado 
de maneira ágil e econômica, 
atendendo a vazão de transporte 
e necessidades urbanísticas ou 
agrícolas, fundamentadas em 

Figura 1. Imagem 3D (gm) da drenagem sobre pavimentação, agregando galerias técnicas. 
                                          Crédito: Mauricio Santiago.
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dados hidrológicos regionais. As 
medidas das peças do sistema se 
adaptam às várias situações, de 
forma a se obter como resultado 
uma obra de engenharia viável, 
econômica e tecnicamente perfeita. 
A inovação contempla também 
elementos curvos permitindo uma 
perfeita concordância entre todos 
os componentes. O diferencial 
está na forma de executá-lo. Sua 
seção hidráulica é otimizada pelo 
tamanho das peças que a compõem. 
São somente três elementos, 
perfeitamente harmônicos, que 
durante o processo de montagem, 

pelo grouteamento, irão se tornar 
uma galeria hidraulicamente ideal, 
se revestindo de características 
próprias, inovadoras e dotadas 
com requisitos fundamentais de 
novidade tecnológica comprovada, 
chancelados por profissionais 
renomados. 

Os cálculos estruturais 
dos elementos da galeria 
multidimensional foram 
desenvolvidos pelo escritório 
técnico do engenheiro Cesar Pereira 
Lopes, em São Paulo, uma das 
maiores autoridades em protensão 
do país. Para a concepção da galeria 
foram considerados os seguintes 
itens: tecnologia inteligente, 
rapidez de execução e montagem, 
custo-benefício, grandes vazões e 
estruturas seguras e duradouras. 

No processo construtivo da 
galeria é utilizado o concreto 
protendido, uma tecnologia 
inteligente, eficaz e duradoura, que 
permite o aproveitamento máximo 
da resistência mecânica dos seus 
principais materiais constituintes, 
o concreto e aço, reduzindo, 
portanto, a quantidade empregada. 
Apresenta vantagens técnicas sobre 
as soluções convencionais, pois são 
estruturas seguras e de aparência 
esbelta, proporcionando maior vida 
útil a seus elementos. 

Esse sistema de condução de 
águas pluviais apresenta inúmeras 
vantagens em relação aos sistemas 
convencionais. Ao contrário das 
galerias comuns, o sistema foi 
projetado em módulos lineares 
de 5 a 10 metros, que podem ser 

galerias livres ou a céu aberto. 
Quando necessárias em vias 
urbanas, podem ser utilizadas 
tampas rodoviárias possibilitando 
o tráfego. 

Tema de pesquisa durante 20 
anos, a galeria multidimensional 
do tipo 04 – tripla tem capacidade 
de vazão de até cem mil litros de 
água por segundo. O projeto foi 
lançado em parceria com o Grupo 
ArtSul e apresentado oficialmente 
em setembro de 2011, em cerimônia 
com representantes da Nova Cedae, 
Universidade Federal Fluminense/
Laboratório de Drenagem, 
Irrigação e Saneamento Ambiental 
(LaDISan), Prefeitura de Niterói 
e da Prefeitura do Rio de Janeiro 
(Rio-Águas). O primeiro protótipo 
da galeria foi instalado em 1989, 
em uma via de Piratininga, na 
Região Oceânica de Niterói e desde 
esta data passou por diversos 
aprimoramentos técnicos.
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Figura 2 - Imagem 3D (gm) revelando geometria autolimpante.                         Crédito: Mauricio Santiago.

Figura 3 - Imagem 3D (gmr 2). Estanqueidade, 
água pluvial, separada do esgoto sanitário.  
                               Crédito: Mauricio Santiago.
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GESTÃO AMBIENTAL DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E INCLUSÃO SOCIAL (PRODUIS) DE NITERÓI: PRINCIPAIS 

RESULTADOS

RESUMO

O presente artigo apresenta as 
diretrizes e os instrumentos 

técnicos utilizados para o 
acompanhamento sistemático 
das atividades de construção 
relacionadas ao Programa de 
Desenvolvimento Urbano e 
Inclusão Social (PRODUIS) 
de Niterói, financiado pelo 
Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID). Tais 
diretrizes obedecem à política de 
salvaguardas socioambientais do 
banco e têm como objetivo garantir 
que as atividades financiadas 
desenvolvam-se dentro dos padrões 
de qualidade técnica, ambiental e 
social da instituição.

Palavras-chave: gestão ambiental, 
supervisão ambiental, qualidade 
ambiental.

 INTRODUÇÃO
 O Programa de 
Desenvolvimento Urbano e Inclusão 
Social de Niterói (PRODUIS) 
é um programa financiado 
pelo Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) a partir 
do Contrato de Empréstimo nº 

2941/OC-BR, firmado entre o BID 
e a Prefeitura Municipal de Niterói 
(PMN), em 28 de fevereiro de 2014.
O objetivo do PRODUIS é melhorar 
a qualidade de vida dos habitantes 
do município de Niterói, mediante 
a execução de projetos urbanos e 
sociais e, especificamente, melhorar 
as condições de urbanização e 
saneamento ambiental de bairros 
de baixa renda e ampliar a rede de 
equipamentos e serviços sociais; 
melhorar as condições de mobilidade 
e integração no transporte; apoiar a 
recuperação de áreas degradadas 

do centro da cidade e fortalecer a 
capacidade institucional em gestão 
e planejamento da PMN.
 O Programa divide-se em 
quatro componentes principais, 
quais sejam: (1) Urbanização de 
Comunidades e Inclusão Social; 
(2) - Mobilidade Urbana; (3) - 
Requalificação de Áreas do Centro e 
(4) - Fortalecimento Institucional.
De forma a atender exigências do 
contrato de empréstimo bem como 
as políticas de salvaguardas do BID 
foi instituída a Unidade de Gestão do 
Programa (UGP), responsável, entre 

Quadro 1: Linhas de ação e responsabilidades do Gerenciamento e Supervisão Ambiental
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PROGRAMA DE GERENCIAMENTO E SUPERVISÃO AMBIENTAL

Fiscalização de Obra Supervisão 
Ambiental

Gerenciamento 
Ambiental

Apoio Institucional

Fiscalização das obras

Coordenação Técnica 
da UGP;

Especialista em 
Infraestrutura 
(Gerenciadora);

EMUSA

Coordenação Técnica da 
UGP;

Especialista em Meio 
Ambiente
(Gerenciadora);

Fiscalização ambiental da  
SMARHS

Coordenação Técnica 
da UGP;

Especialista em 
Meio Ambiente 
(Gerenciadora)

Coordenação Técnica da 
UGP;

Especialista em Meio 
Ambiente (Gerenciadora);

Diretoria de 
Licenciamento da 
SMARHS

Supervisão e 
Fiscalização Ambiental 

das obras

Gerenciamento 
da Execução dos 

Programas Ambientas 
Previstos no PGA

Apoio na obtenção de 
licenças e autorizações 

e no atendimento 
às condicionantes e 

compromissos com os 
órgãos ambientais

Foto 1- Área Intervenção –Campo e Pista de Atletismo                                    Fonte: Gertrudes Nogueira
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outros, por realizar a administração 
geral, técnica e financeira do 
PRODUIS, composta por técnicos 
nomeados especificamente para o 
exercício das funções/atribuições do 
Programa. A UGP conta ainda com 
serviços de consultoria de apoio 
ao gerenciamento e à supervisão 
de obras e que tem como objetivo 
prover o apoio técnico e gerencial 
e garantir o cumprimento das 
salvaguardas socioambientais do 
banco. Nesse âmbito, tais serviços 
são realizados pelo consórcio 
LEME-PCE.

GESTÃO AMBIENTAL DO PRODUIS
 As ações previstas no 
PRODUIS produzirão efeitos sociais 
e ambientais positivos uma vez que 
levam à melhoria da saúde e da 
qualidade de vida da população, 
assim como no ambiente. Todavia, 
impactos negativos decorrentes das 
intervenções físicas relacionadas 
a alguns de seus componentes 
são esperados. Desta forma, por 
orientação do BID, foi desenvolvido 
o Plano de Gestão Ambiental e 
Social (PGAS) contendo o conjunto 
de medidas e procedimentos com 
o intuito de eliminar, minimizar e 
controlar os impactos ambientais 
negativos com estrita observância 
à legislação ambiental aplicável e 
as salvaguardas socioambientais do 
banco e, ainda, garantir a articulação 
do gerenciamento da componente 
ambiental com o gerenciamento das 
obras.
 Engloba o PGAS, as 
atividades de Gerenciamento e 
Supervisão Ambiental, a serem 
executadas pela UGP tanto para o 
acompanhamento das obras quanto 
para a sua gestão socioambiental 
apresentando as seguintes linhas de 
ação e responsabilidades:

O Gerenciamento e Supervisão 
Ambiental tem como objeto o 
acompanhamento sistemático das 
atividades de construção, para a 
verificação e documentação do 
atendimento das condicionantes 
ambientais, dos programas de 
controle ambientais e normas 
aplicáveis, especialmente, as do 
Ministério do Trabalho e Emprego. 
Assim sendo, o Programa engloba as 
seguintes atividades: 

(i) análise dos documentos: estudos 
ambientais realizados, das licenças 
e autorizações ambientais, suas 
exigências e condicionantes e, 
quaisquer outros documentos 
pertinentes gerados nas fases 
anteriores à construção; 
(ii) análise das medidas de controle e 
proteção ambiental propostas pelas 
empresas responsáveis pelas obras; 

Quadro 2: Classificação das Não-conformidades ambientais

 (iii) acompanhamento 
periódico das obras por meio de 
vistorias técnicas de campo; 
(iv) acompanhamento do 
cumprimento das exigências e 
condicionantes das licenças e 
autorizações ambientais e da 
implantação dos programas 
ambientais e 
(v)  execução de relatórios 
periódicos, com a avaliação da 
obra sob a ótica ambiental, do 
desempenho dos programas 
ambientais e recomendações gerais.

INSTRUMENTOS DA SUPERVISÃO 
AMBIENTAL

 Os principais instrumentos 
técnicos do Gerenciamento e 
Supervisão Ambiental são os abaixo 
discriminados:

Vistorias de Campo > cujo principal 
objetivo é a identificação e o registro 
de não-conformidades ambientais 
resultantes das atividades 
construtivas bem como a verificação 
do cumprimento das medidas 
de reparação recomendadas, 
da efetividade da implantação 
dos programas ambientais e o 
cumprimento das condicionantes 
do licenciamento ambiental. No 
caso do PRODUIS, as vistorias 
são realizadas com a frequência 
semanal e, excepcionalmente, 
quando acionadas por denúncias e 
reclamações.

Reuniões Técnicas > com o 
objetivo de se avaliar as condições 
ambientais em que se desenvolvem 
as obras, as dificuldades 
encontradas e as medidas a serem 

co m u N i c a ç ã o t é c N i c a

NÃO-CONFORMIDADES AMBIENTAIS

MAGNITUDE DESCRIÇÃO

BAIXA

MÉDIA

ALTA

Não oferece riscos ao meio ambiente e/ou à saúde dos 
trabalhadores e de terceiros.

Pode vir a oferecer riscos ao meio ambiente e/ou à saúde 
dos trabalhadores e de terceiros.

Produzem ilegalidade, quer sejam: execução de 
atividades na ausência ou em desacordo com as licenças, 
autorizações ou outorgas ambientais.

Oferecem riscos e/ou ameaças à saúde humana.

Oferecem riscos/ameaças ao meio ambiente, em especial, 
às condições ambientais dos recursos hídricos.

Foto 2- CEIC (ao fundo as contenções de Capim Vetiver)    Fonte: EMUSA
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tomadas para a resolução de 
problemas identificados e outros 
assuntos relevantes que se fizerem 
necessários. As reuniões técnicas 
deverão ocorrer mensalmente e ser 
registradas em Atas.

Acompanhamento do 
Licenciamento Ambiental > Faz 
parte dos serviços de supervisão 
ambiental garantir que nenhuma 
intervenção (obra) se inicie sem 
as devidas licenças e autorizações 
ambientais bem como acompanhar 
o atendimento das condicionantes 
e exigências previstas e dos prazos 
estabelecidos por parte da (s) 
construtora (s), registrando como 
não-conformidades ambientais 
quaisquer descumprimentos ou 
ausência de licenças e autorizações 
ambientais cabíveis.

Laudo de Vistoria > Documento 

de comunicação imediata com 
as partes interessadas. Nele são 
descritos de forma sucinta todos 
os aspectos ambientais da obra 
verificados no campo, a síntese do 
conjunto de não-conformidades 
registradas, as fichas de registro e de 
acompanhamento das ocorrências 
ainda não solucionadas, o registro 
fotográfico, além de outras 
informações relevantes observadas 
na vistoria.

Notificação de Não-conformidade 
Ambiental > As ocorrências 
ambientais negativas são 
consideradas como Não-
conformidades Ambientais. A análise 
da gravidade deve ser realizada no 
ato do registro da situação e deve 
levar em consideração a localização, 
a  dimensão e risco que oferece, 
sendo classificadas conforme o 
quadro abaixo: 

co m u N i c a ç ã o t é c N i c a

As não-conformidades Ambientais 
registradas serão comunicadas ao 
responsável pela obra através do 
documento Notificação de Não-
conformidade de forma a possibilitar 
a correção de irregularidades e evitar 
as punições e autuações previstas 
no contrato das obras.
Outros Documentos > Relatório 
Preliminar (RP) visa descrever as 
condições da área antes do início 
das obras; Relatório Mensal (RM) 
apresenta a compilação dos laudos 
de vistorias e dos resultados dos 
trabalhos da Supervisão Ambiental 
realizados no período; Relatório 
Periódico (RP) de periodicidade 
semestral contém a avaliação 
da qualidade ambiental dos 
serviços e demonstração do 
atendimento das exigências e 
condicionantes das licenças e 
autorizações ambientais, a síntese 
de todos os programas ambientais 
desenvolvidos e indicação de 
eventuais pendências; Relatório 
de Conclusão (RC) apresenta a 
compilação e acompanhamento 
de todas as informações geradas 
pelo Gerenciamento e Supervisão 
Ambiental no período de construção 
do empreendimento e Certificado 
Final de Conformidade Ambiental 
(CFCA) elaborado quando da 
conclusão das obras para atestar sua 
conformidade ambiental e legal.
 O conjunto de instrumentos 
acima citados forma o Sistema de 
Registros Ambientais que além de 
organizar toda a documentação 
produzida visa preservar a memória 
do Gerenciamento e Supervisão 
Ambiental e, consequentemente, 
manter preservada, também, a 
memória do desenvolvimento 
das intervenções. Tal Sistema 
será montado gradativamente 
durante a fase de execução 
das atividades construtivas, 
permitindo através do conjunto de 
documentos de inspeção (laudos, 
relatórios, registros fotográficos) a 
reconstituição histórica de todas 
as alterações ambientais induzidas 
pelas obras e serviços executados. 
Ao incluir o RP, descrevendo as 
condições ambientais existentes 
antes do início das obras, irá 
permitir a comparação direta entre 
as condições iniciais, intermediárias 
e finais das áreas de intervenção, 
servindo de referência para qualquer 
discussão posterior sobre danos 
ambientais e responsabilidade pelos 
mesmos, inclusive daqueles que 
venham a ser verificados fora das 
áreas de intervenção direta.

Foto 4- Sinal de Controle de FLuxo                        Foto: Gertrudes Nogueira

Foto 3- Contenção Vetiver                                         Foto: Gertrudes Nogueira
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RESULTADOS

 O Gerenciamento e 
Supervisão Ambiental do PRODUIS 
garante o acompanhamento 
sistemático e contínuo das 
atividades construtivas envolvidas 
no Programa desde a fase de 
planejamento até a fase de operação, 
uma vez que, por compromisso 
contratual com o BID, o 
acompanhamento das intervenções 
deve ocorrer por um período de três 
anos após o término das obras para 
o monitoramento das condições de 
manutenção dos empreendimentos, 
tendo alcançado, até o momento os 
seguintes resultados: 

 Comunidade São José - 
quarenta e quatro (44) vistorias de 
campo e respectivos laudos técnicos, 
cinco (05) relatórios periódicos (RP) 
contendo a avaliação da qualidade 
da gestão ambiental do canteiro 
e frentes de serviço e seis (06) 
notificações de não-conformidade 
devidamente corrigidas no prazo 
determinado; (ii) Urbanização e 
Comunidade Igrejinha do Caramujo 
– dezessete (17) vistorias de campo 
e respectivos laudos técnicos, três 
(03) relatórios periódicos (RP) 
contendo a avaliação da qualidade 
da gestão ambiental do canteiro 
e frentes de serviço e quatro (04) 
notificações de não-conformidade 
e (iii) Parque das Águas – dezenove 
(19) vistorias de campo e respectivos 
laudos técnicos, três (03) relatórios 
periódicos (RP) contendo a 
avaliação da qualidade da gestão 
ambiental do canteiro e frentes 
de serviço, seis (06) notificações 
de não-conformidade e um (01) 
relatório de conclusão (RC) e, ainda, 
trimestralmente, os especialistas 
da Gerenciadora (Consórcio 
Leme-PCE) realizam vistorias de 
campo para o monitoramento 
das condições de manutenção do 
equipamento além de acompanhar 
o número de usuários da área 
através de contador automático de 
pedestres (Eco-contador).
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O Município de Niterói possui 
seu território imerso no 

bioma Mata Atlântica. Trata-se de 
um bioma complexo e exuberante, 
composto por formações florestais 
associadas a manguezais, restingas 
e formações campestres de 
altitude e brejos, com considerável 
riqueza de espécies da flora e 
fauna (MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, 2016).

No passado, a área de Mata 
Atlântica no município compreendia 
aproximadamente 80 a 90% do 
seu território, permanecendo hoje 
apenas 16%, dos quais 40% são 
áreas ambientalmente protegidas 
(SANTOS, 2014). Dentre estas 
áreas, destacam-se importantes 
Unidades de Conservação (UC), 
como o Parque Estadual da Serra da 
Tiririca (PESET) e o Parque Natural 
Municipal de Niterói (PARNIT), duas 
unidades de proteção integral que 
juntas representam 38,6% da área 
territorial do município (REBIA, 
2014). Estas unidades possuem 
importante função na conservação 
da biodiversidade, sendo também 
fundamentais na proteção contra 
desmatamentos, incêndios e 
construções irregulares. 

O PARNIT foi criado no ano 
de 2014, através do Decreto 
Municipal nº 11.744, com o objetivo 
de delimitar áreas de interesse 
ambiental no Município de Niterói. 

Apresenta gestão em mosaico, 
com 16,3 milhões de m², composto 
pelos setores Montanha da Viração, 
Guanabara e Costeiro-Lagunar, que 
juntos abrangem 13 áreas de grande 
relevância natural, histórico-
cultural e turística. Por conter em 
sua área um conjunto diversificado 
de habitats, o Parque abriga um 
grupo variado de espécies da 
fauna silvestre e, dentre sua fauna 
de vertebrados, são observadas 
diferentes espécies de anfíbios, 
répteis, aves e mamíferos. 

O CACHORRO DO MATO 
(CERDOCYON THOUS) 

O cachorro-do-mato (Cerdocyon 
thous) é um canídeo silvestre 
encontrado frequentemente na 
área do PARNIT e escolhido como 
sua espécie símbolo. 

Possui ampla distribuição 
geográfica na América do Sul, 
sendo encontrado além do 
Brasil, na Colômbia, Venezuela, 
Paraguai, Argentina, Uruguai, 
Bolívia, Suriname e Guiana 
(LUCHERINI, 2015). Ocupa todos 
os biomas brasileiros, se mostrando 
tolerante às ações antrópicas e 
apresenta tamanhos populacionais 
considerados estáveis. Por esta 
razão, é listada pela Internacional 
Union for Conservation of Nature 
(IUCN) na categoria “pouco 
preocupante” (LC) (BEISIEGEL et 
al., 2013). 

    São animais onívoros 
oportunistas, que se alimentam 
de itens diversificados. Compõem 
sua dieta frutos, insetos, pequenos 
mamíferos, aves, répteis, anfíbios e 
ovos (BEISIEGEL et al., 2013). 

C O M P O R T A M E N T O 
REPRODUTIVO

Nos canídeos silvestres, a 
monogamia costuma ser um 
comportamento predominante 
(KLEIMAN, 1967 apud BEISIEGEL, 
1999), entretanto, a poliginia é 
também relatada em animais de 

CACHORRO-DO-MATO (CERDOCYON THOUS): 
UM ILUSTRE HABITANTE DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE NITERÓI (PARNIT). 

 Figura 2: Cachorro-do-mato representado na logotipo do PARNIT.

Figura 1:  Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) em meio a Mata Atlântica, PARNASO, RJ. 
              Foto: Viviane Formiga
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porte médio, como o cachorro-
do-mato, devido à capacidade que 
possuem as fêmeas de cuidarem 
sozinhas da prole (BEISIEGEL, 
1999). A disponibilidade alimentar 
parece ser o fator determinante da 
adoção de um comportamento ou 
outro (ZABEL E TAGGART, 1989 
apud BEISIEGEL, 1999), pois em 
tempos de escassez, o casal pode 
prolongar a união para a garantia 
de maior sucesso na alimentação 
dos filhotes. 

Segundo Rodrigues (2013), 
as fêmeas podem ter até duas 
ninhadas por ano e a gestação dura 
em torno de dois meses, originando 
até seis filhotes, que nascem com 
120 a 160 gramas. Os filhotes 
permanecem com o casal durante 
vários meses, se separando por volta 
dos 5 a 8 meses de idade (BRADY, 
1979 apud BEISIEGEL, 1999) ou 
permanecendo no território natal 
durante os primeiros anos de vida. 
A maturidade sexual na natureza é 
alcançada com cerca de nove meses 
de idade (RODRIGUES et al., 2013). 

AMEAÇAS

Apesar de estar listada pela IUCN 
na categoria “pouco preocupante”, 
observa-se que o cachorro-do-mato 
está exposto a diferentes riscos, 
relacionados principalmente à 
pressão sob seu habitat. 

O atropelamento é uma das 
principais ameaças ao cachorro-
do-mato, que é considerada uma 
das espécies mais afetadas em 
todo o Brasil. O motivo para a 
alta ocorrência dos acidentes 
é o fato de que rodovias e 
ferrovias cruzam seu território, 

promovendo a fragmentação 
do habitat (BEISIEGEL, 2001). A 
fragmentação também interfere 
no fluxo de indivíduos, que se 
torna prejudicado, levando à perda 
de diversidade genética, uma vez 
que populações isoladas tendem a 
cruzar entre si. 

A urbanização é outro fator que 
acelera a fragmentação florestal 
e intensifica a pressão sob os 
habitats do cachorro-do-mato. Sem 
alimento, esses animais passam a 
explorar o ambiente urbano, onde 
podem acabar entrando em conflito 
com animais domésticos, fato 
que pode resultar em retaliações 
severas por parte dos tutores 
destes animais, com práticas como 
envenenamentos e tiros (BAGER et 
al., 2016). Esses conflitos são ainda 
agravados pelo risco na transmissão 
de doenças infectocontagiosas dos 
animais domésticos às populações 
do cachorro-do-mato, como raiva, 
sarna, cinomose, parvovirose, 
leishmaniose e leptospirose 
(RODRIGUES et al., 2013, BAGER et 
al., 2016). Oliveira (2002) cita ainda 
a caça como outro fator de risco 
para a espécie, embora ocorra em 
escala reduzida.

IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E 
PRESERVAÇÃO DA ESPÉCIE

Sua abundância e ocupação 
territorial demonstram seu 
importante papel ecológico, sendo 
relevante para a conservação 
dos ecossistemas em que estão 
inseridos (MACHADO, 2016). 
Possuem a função ecológica de 
dispersor de sementes de frutos 
nativos (BEISIEGEL et al., 2013), 

Figura 3: Cachorro-do-mato (Cerdocyon thous) em meio a Mata Atlântica, PARNASO, RJ. 
             Foto: Viviane Formiga.

o que os tornam importantes na 
manutenção e regeneração de 
ambientes naturais.

São medidas importantes para 
a preservação das populações 
do cachorro-do-mato ações 
mitigadoras ao atropelamento em 
rodovias e ferrovias e medidas de 
controle das populações de animais 
domésticos, principalmente no 
interior de áreas protegidas, assim 
como campanhas preventivas 
contra doenças transmitidas 
por estes animais às populações 
de canídeos silvestres. Ações 
fiscalizatórias e educação 
ambiental também são medidas 
de relevância na redução de ações 
retaliativas contra suas populações. 

Há ainda outras importantes 
ações como a construção de 
corredores biológicos e estímulo 
às pesquisas científicas com uso 
de tecnologias específicas, como 
por exemplo, a rádiotelemetria 
(BEISIEGEL, 1999), o rastreamento 
de pegadas por parcelas de areia 
(SCOSS et al.., 2004) e a análise de 
marcas olfativas, que auxiliam na 
coleta de dados sobre sua biologia 
(EWER, 1973 apud BEISIEGEL, 
1999). A utilização de bancos de 
recursos genéticos é também útil 
na proteção e manutenção da 
diversidade genética da espécie 
(MACHADO, 2016).
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RESUMO

Em uma ação rápida para 
enfretamento da epidemia de 

COVID-19, a Prefeitura de Niterói 
e a Fiocruz iniciaram um projeto 
de vigilância ambiental baseada 
na detecção do novo coronavírus 
(SARS-CoV-2) em esgotos, a fim de 
fornecer dados de disseminação 
destes vírus no município e auxiliar 
ações da Secretaria de Saúde. 
Coletas semanais de esgotos vêm 
sendo realizadas, desde abril de 
2020, em diferentes localidades. 
As amostras são concentradas por 
ultracentrifugação e a identificação 
viral é realizada por RT-qPCR. Os 
primeiros resultados já mostravam 
presença de material genético 
viral em amostras de Icaraí e 
Camboinhas, evidenciando a 
disseminação do vírus na cidade, 
o que se confirmou nos resultados 
das semanas seguintes, com 
a ampliação das localidades 
analisadas. Esta abordagem 

ambiental, pioneira no país, tem 
auxiliado no combate à doença, 
permitindo o rastreamento 
espacial de casos e o alerta precoce 
para ocorrência de populações 
infectadas em áreas onde há 
subnotificação da doença. 

Palavras-chave: COVID-19, 
epidemiologia, esgoto, Niterói, 
SARS-CoV-2.

INTRODUÇÃO

 Em 31 de dezembro de 2019, 
a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) recebeu um comunicado 
sobre uma série de casos de 
pneumonia de origem desconhecida 
em Wuhan, cidade chinesa com 
cerca de 11 milhões de habitantes. 
Posteriormente, descobriu-se que 
o agente patogênico causador dos 
casos de pneumonia de origem 
desconhecida era provocado por 
um novo coronavírus, denominado 
Severe Acute Respiratory Syndrome 

Coronavirus - 2 (SARS-CoV-2), 
responsável por provocar uma 
doença denominada coronavirus 
disease 2019 (COVID-19). A partir 
de então, o vírus se disseminou 
para diversos países e continentes, 
com 6.803.301 pessoas infectadas 
e causando 396.514 mortes, até dia 
8 do mês de junho de 2020 (OMS, 
2020).  
 No Brasil, o primeiro caso 
de COVID-19 foi confirmado em 
26 de fevereiro pelo Ministério da 
Saúde (MS) e, em 17 de março, o 
primeiro óbito no país (ICICT, 2020). 
Na cidade de Niterói, a Secretaria 
Municipal de Saúde divulgou o 
primeiro caso em 12 de março. 
Até 06 de junho de 2020, foram 
notificados 4.327 casos da doença e 
135 óbitos (ICICT, 2020).
 Diversas ações de vigilância 
sanitária e epidemiológica vêm 
sendo empreendidas pela Prefeitura 
de Niterói, direcionadas ao combate 
do novo coronavírus, incluindo 
uma parceria de pesquisa com a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) 
para desenvolvimento de uma 
abordagem ambiental denominada 
epidemiologia baseada em esgotos 
[Wastewater-Based Epidemiology 
(WBE)].  A WBE consiste na análise 
de patógenos nos esgotos sanitários, 
permitindo extrair dados sobre sua 
circulação em uma determinada 
população, quando esses agentes 
são excretados nas fezes/urina 
de pessoas infectadas (Mao et al. 
2020).  Este tipo de abordagem 
não é recente, mas vem ganhando 
notoriedade como uma importante 
ferramenta para rastrear patógenos 
novos ou emergentes, como o 
SARS-CoV-2, e vem sendo utilizada 
em diversos países, como Holanda, 
Austrália, França, China e EUA, 
desde o início da pandemia de 
COVID-19 (Ahmed et al. 2020; Hart 
e Halden, 2020; Mao et al. 2020; 
Medema et al. 2020; Wurtzer et al. 
2020). 
 Esta pesquisa, de 
iniciativa da Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade de Niterói, foi 
planejada em função da ampla 
cobertura da rede coletora de 
esgotos no município (94,5%) e 
seu tratamento em nove estações 
de tratamento de esgotos (ETEs), 
o que permite o rastreamento da 
população atingida pelo vírus 

COVID-19 EM NITERÓI:
VIGILÂNCIA AMBIENTAL DE SARS-COV-2 EM ESGOTOS SANITÁRIOS DA CIDADE

Figura 1 – Coleta de esgotos. A) ETE Icaraí; B) Rede de coletora.
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(SNIS, 2020).  Seu objetivo principal 
é monitorar a presença do SARS-
CoV-2 nos esgotos sanitários, em 
áreas de interesse para a vigilância 
em saúde municipal. 

METODOLOGIA

 Amostras de esgoto bruto 
foram coletadas semanalmente, 
em diferentes pontos do município 
de Niterói, incluindo estações de 
tratamento de esgotos, esgoto 
hospitalar e rede coletora de esgotos 
de áreas susceptíveis. As primeiras 
amostras foram coletadas em 15 de 
abril de 2020. A pesquisa tem uma 
duração prevista de 12 meses.
 Amostras compostas (1L) de esgoto, 
de dez horas, foram coletadas pela 
equipe da concessionária Águas de  
Niterói, em frascos de polipropileno 
estéreis, acondicionadas em 
caixas com gelo e transportadas 
para o Laboratório de Virologia 
Comparada e Ambiental do 
Instituto Oswaldo Cruz (IOC), da 
Fiocruz (Figuras 1 e 2). 
 Antes do processamento, as 
amostras foram pasteurizadas a 60 
°C por 90 minutos para inativar os 
vírus (Wu et al. 2020), com o objetivo 
de diminuir os riscos durante o 
processamento das mesmas. Como 
metodologia de análise, utilizou-
se o método de ultracentrifugação 
(Pina et al. 1998) para redução do 
volume e concentração dos vírus 
das amostras (de inicialmente 
42 mL de esgoto para 0,4 mL de 
concentrado final), associado ao 
protocolo de detecção molecular 
por PCR em tempo real utilizando 

ar t i g o ci e N t í f i c o

um kit comercial para amplificação 
do gene N2 (Reagentes para 
detecção de SARS-CoV-2, N1, N2, 
N3), produzido pelo Instituto de 
Tecnologia em Imunobiológicos, 
Bio-Manguinhos/Fiocruz. A análise 
de dados seguiu um protocolo 
padronizado (Prado et al. 2020).
Os resultados das análises das 

amostras foram expressos em 
concentração de cópias de genoma 
viral por 100 mL e plotados em 
mapas de calor, semanalmente. 
Esses mapas indicam variações nas 
densidades de concentrações por 
meio de diferenças de cores, onde as 
mais intensas representam maiores 
valores de concentrações virais. Os 
mapas foram gerados no programa 
Arcgis online - Plataforma ESRI. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Cópias do material genético 
(RNA) do SARS-CoV-2 foram 
detectados em 41,6% (n = 5) das 
primeiras 12 amostras de esgotos, 
coletadas nas regiões de Praias da 
Baía e Oceânica, no dia 15 de abril 
de 2020. Quatro amostras obtidas 
no bairro de Icaraí (região de Praias 
da Baía) refletiram os dados de 
notificação de casos da Secretária 
de Saúde do Município, que tinha o 
maior número de registros de casos 
de COVID-19 no município à época. 
A detecção de SARS-CoV-2 no 
esgoto bruto da ETE que atende ao 
bairro de Camboinhas, localizado 
na região Oceânica do município, 

Figura 2 - Processamento das amostras na Fiocruz.
                     Crédito: Josué Damacena/IOC/Fiocruz.

Figura 3 – Mapa ilustrativo da distribuição da concentração de fragmentos virais de SARS-CoV-2, em 
pontos de amostragem nas diferentes regiões de Niterói. A) 15 de abril de 2020; B) 02 de junho de 
2020.               Crédito: SIGeo/SEPLAG/Niterói.
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revelou o início da expansão da 
epidemia para outras regiões.  
 O estudo realizado no 
município de Niterói foi o primeiro 
no país a apresentar dados de 
quantificação viral nos esgotos 
e trabalhar fornecendo dados 
semanais para a vigilância em 
saúde do município. As trocas 
contínuas com a Secretaria de 
Saúde balizaram a definição do    
monitoramento contínuo em alguns 
pontos, assim como a inclusão de 
outros, assinalados como de maior 
vulnerabilidade pelas autoridades 
locais. A pesquisa continua em 
andamento, analisando um total 
de 28 pontos, em bairros das cinco 
regiões administrativas: Praias da 
Baía, Oceânica, Pendotiba, Norte e 
Leste. 
                      O monitoramento demonstrou 
um aumento de detecção do 
genoma do novo coronavírus ao 
longo dos meses de maio e junho, 
atingindo 100% de detecção nas 
amostras coletadas nos dias 19 de 
maio e 02 de junho. A Figura 3 ilustra 
a disseminação do SARS-CoV-2 em 
esgotos das diferentes regiões de 
Niterói, em abril e junho de 2020. 
A inclusão de áreas vulneráveis no 
monitoramento permitiu rastrear 
casos precoces da doença, como 
ocorreu em Boa Esperança, onde as 
informações geradas pela detecção 
de SARS-CoV-2 nos esgotos 
alavancaram ações da Secretaria de 
Saúde na região.
 Uma extensão deste projeto 
tem sido a busca de indicadores 
ambientais que complementem 
os dados da saúde para ações 
de controle da epidemia. O 
estudo pretende contribuir para 
o desenvolvimento de novas 
ferramentas de análise de dados e 
aperfeiçoar sistemas de vigilância 
capazes de fornecerem respostas 
rápidas e necessárias às tomadas de 
decisões para o controle da doença.
 Em um segundo momento, 
posterior à redução da notificação 
de casos de COVID-19, a vigilância 
dos esgotos poderá servir como 
alerta precoce da emergência 
e re-emergência da doença no 
município. É importante lembrar 
que até o momento, não há 
evidências científicas que provem 
a infecção do SARS-CoV-2 por 
transmissão fecal-oral. Como 
vírus envelopados, os coronavírus 
se degradam rapidamente em 
matrizes aquáticas, pois são menos 

resistentes às condições ambientais 
que influenciam a sua integridade e 
infecciosidade, tais como luz solar, 
concentração de sais e/ou metais e 
atividades microbiológicas (Gundy 
et al. 2009; Farkas et al. 2020).

Conclusão 

 A abordagem ambiental, 
baseada no monitoramento da 
presença de fragmentos virais em 
esgotos, se mostra útil e promissora 
no enfretamento a epidemias, como 
a de COVID-19, principalmente 
por permitir a detecção precoce 
de casos subnotificados em áreas 
vulneráveis. Os resultados obtidos 
a partir das análises de amostras 
coletadas na rede de esgotos de 
Niterói têm permitido acompanhar 
a evolução da circulação viral nas 
diferentes regiões do município e 
subsidiado informações para ações 
localizadas de vigilância em saúde. 
Os resultados dessa pesquisa se 
propõem ainda a servir de base 
para a formulação de indicadores 
voltados para o acompanhamento 
das ações de controle da epidemia 
bem como do início de novas ondas 
da doença no município.
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A UTILIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL DE NITERÓI 
SOB A PERSPECTIVA GEOLÓGICA

O Parque Natural Municipal 
de Niterói (PARNIT) abriga 

em sua área de 938 hectares um 
reduto ecológico para moradores e 
visitantes. Com sua sede localizada 
no topo de um de seus muitos 
morros, o PARNIT é um instrumento 
que garante a acessibilidade e 
vivência à natureza com grande 
facilidade, uma vez que a Unidade 
de Conservação (UC) está inserida 
em Niterói, uma povoada e dinâmica 
cidade da Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro. 
 Dotado de uma estrutura 
que permite a prática de esportes, 
o Parque oferta atividades como o 
voo livre, mountain bike, trekking, 
escalada e motocross por meio 
de trilhas (Figura 01), pistas de 
obstáculos e plataformas de saltos. O 
PARNIT vai além da recreação, sendo 
pelas suas próprias características 
naturais, um laboratório ao ar livre.
Um de seus principais atributos, 
que por muitas vezes pode passar 

despercebido, é a Geodiversidade, 
que trata dos aspectos abióticos 
(não vivos) da natureza. Apesar 
do termo ainda pouco divulgado, 
a Geodiversidade é peça 
fundamental no meio ambiente 
e no desenvolvimento da nossa 
sociedade, tanto que a divisão do 
PARNIT é feita em setores baseados 
nos aspectos ligados às feições de 
relevo. No total são três setores: 
Montanha da Viração, Praias da Baía 
e Complexo Costeiro Lagunar. 
               O desenvolvimento geológico 
do Parque se deu em um contexto 
denominado Orogenia Brasiliana, 
no qual a placa tectônica sul-
americana colidiu com a placa 
africana, gerando uma cordilheira 
de montanhas semelhante ao que 
hoje é a região do Himalaia. Essa 
orogenia (significa formação de 
montanhas) ocorreu num intervalo 
de tempo entre 670 e 500 milhões 
de anos atrás, aproximadamente. 
Posteriormente, um segundo grande 

evento ocorreu há 130 milhões de 
anos, também de escala continental, 
quando estas placas, que antes eram 
unidas, se separaram por conta de 
forças também tectônicas, abrindo 
espaço para o que hoje é o Oceano 
Atlântico. Há 80 milhões de anos, 
um novo tectonismo foi responsável 
pelo soerguimento da Serra do Mar 
(VALERIANO, 2012). 
 Esses movimentos de 
fechamento e abertura de oceanos, 
criação e destruição de cadeias de 
montanhas, junto da ação do tempo 
e clima (ventos, chuvas etc.) são 
os agentes causadores das atuais 
formas de relevo encontrados na UC 
aqui em evidência.
 A rocha mais encontrada 
no PARNIT é chamada de gnaisse 
facoidal ou augen gnaisses, de 
fato, é a rocha mais presente no 
entorno da Baia da Guanabara. 
De acordo com Hippert (1990), 
esta rocha é caracterizada pela 
sua alta dureza e resistência ao 
intemperismo. Visualmente, seu 
traço mais marcante são os “augen”, 
que traduzindo do alemão significa 
olhos. São cristais de cores variadas 
que perfazem a rocha de forma 
proeminente e contrastante, por 

Figura 2 - Cristais augen presentes nas rochas do tipo augen gnaisses, no PARNIT. 
                Foto: Raoni Cardoso.

Figura 1 - Trilhas do PARNIT utilizadas em 
práticas esportivas.           Foto: Raoni Cardoso
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conta de seu tamanho (alguns com 
mais de 6 centímetros) e sua forma 
ovalada, conforme pode ser visto 
na Figura 02. A Pedra da Baleia e os 
afloramentos rochosos encontrados 
na Prainha de Piratininga, seguindo 
pela Trilha do Zé Mondrongo, são 
excelentes pontos para observação 
destes minerais tão característicos 
de nosso município. 
 A notoriedade dos augen 
gnaisses é relacionada desde o 
século XVI, com a chegada dos 
portugueses à Baía de Guanabara. 
Esta rocha foi amplamente utilizada 
nas construções desde o período 
de colonização do Estado do Rio 
de Janeiro, podendo ser facilmente 
encontrado em suas edificações 
históricas (MANSUR, 2008).
 Outro grande atrativo do 
PARNIT está na amplitude que a 
UC oferece na observação do relevo, 
com pontos e mirantes ao longo de 
suas trilhas, é possível observar por 
diversos ângulos a complexidade da 
geomorfologia da região. O morro 
do Santo Inácio oferece uma vista 
panorâmica da Baía de Guanabara, 
dos morros que perfazem a serra 
do município do Rio de Janeiro, 
da Baixada Fluminense e ao 
fundo da Serra dos Órgãos. Assim 
como o Mirante do Tapera, que 
voltado para o Oceano Atlântico, 
possibilita a observação dos costões 
rochosos, dos sistemas de lagunas 

de Piratininga e de Itaipu, assim 
como das praias de Piratininga, 
Camboinhas e Itaipu com as suas 
respectivas restingas, oferecendo 
ao visitante uma visão integrada 
da diversidade natural de Niterói 
(Figura 03). 
 O Parque Natural Municipal 
de Niterói junto do Geoturismo torna 
fácil o contato com a natureza, onde 
o conhecimento e a informação 
geológica nos dão o poder de 
significar e ressignificar as relações 
com o meio em que vivemos, assim 
como nos proporcionar interações 
mais profundas, conscientes e 
ambientais. 
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Campo de São Bento. Foto Arquivo 
Prefeitura de Niterói

MANACÁ

Como uma flor que não desbota mas se transveste maravilha em cada 
manhã,

Anseio por seus delicados sinais formoseando meu diário.
Suas palavras raras, emprestam frescor a minha rotina.
A noite é sua lembrança perfume que impregna meus lençóis com sonhos 

benfazejos.
Ah! Se esse momento for só devaneio e cor, já é fértil e forte pra plantar 

quimeras em terreno inculto.
Proponho enfeitar com esmero nossa primavera, com roxinhos, azuis e 

branco.
No nosso pedaço receberemos lagartas e borboletas sem prejuízo do que 

ainda for verde e frágil.
Elas serão nossa companhia e inspiração.
Quando as flores cansadas se renderem tapete,
Creio que esperanças vicejantes acolherão o amanhã.
Assim eu espero.
Assim te espero.

                Fernanda Macieira Bortone
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NOVO NORMAL? 
UM EXERCÍCIO DE COMPOSIÇÃO PARA UM MUNDO COMUM
RESUMO

A crise gerada pela COVID-19 
expôs a necessidade de 

reorganização social e uma visão 
de “novo normal” surge nos meios 
sanitário-econômico. A proposta 
deste artigo é discorrer acerca 
dos encontros entre o vírus e as 
recomendações da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 
território brasileiro, baseado nos 
pressupostos da teoria ator-rede. 
Notou-se que a negligência dos 
direitos legais a alguns grupos 
humanos, gera imprecisões dos 
resultados previstos pela ciência 
sobre a doença. Assim, o novo 
normal deve ser pensado para além 
da política, economia ou ciência. 
Deve partir de uma composição 
gradual para um mundo comum, 
permitindo a coexistência das 
inúmeras formas de pensar e existir.

Palavras-chave: COVID-19; 
coronavírus; teoria ator-rede.

INTRODUÇÃO

 No atual cenário de 
pandemia de COVID-19, causada 
pelo vírus SARS-COV-2, são nítidos 
os esforços da sociedade na procura 
de um novo modo de viver, adaptado 
às novas condições sanitárias. 
Esta crise pode ser interpretada 
como um sintoma do desequilíbrio 
das relações ambientais travadas 
hoje no planeta, que por sua vez 
estão relacionadas aos modos 
de vida humanos hegemônicos 

- aqueles associados ao modelo 
capitalista neoliberal ocidental - seja 
pelo modelo político-econômico-
social, seja pelo modelo cultural e 
de produção de conhecimento pela 
ciência que foi adotado até aqui 
(LEFF, 2011).
 Um primeiro impulso para 
desenvolver essa pesquisa nos 
levaria a tecer críticas à realidade 
posta e ao que vem se delineando 
como o “novo normal”, pois este 
não deveria ter como ponto 
de partida, um normal antigo, 
repleto de desigualdades sociais 
e insustentabilidades ambientais. 
Como bem colocou Edgar Morin 
(2020) ao falar sobre a pandemia, “é 
preciso mudar o que está mudando”. 
A questão é: como mudar?
 Isabelle Stengers (2015, 
p. 9) parece anunciar sobre isso 
ao descrever que vivemos como 
se estivéssemos em suspenso 
entre duas histórias. A primeira 
seria aquela que tem seu ritmo 
“marcado pelas notícias do fronte 
da grande competição mundial, e 
seu crescimento segue a flecha do 
tempo”. Essa história, protagonizada 
por políticos, economistas e 
cientistas que almejam um 
progresso ilimitado, “tem a clareza 
da evidência quanto ao que exige e 
promove, mas é marcada por uma 
notável confusão em relação às suas 
consequências”. Por outro lado, 
a história que alguns estudantes, 
artistas, pesquisadores e cidadãos, 
como nós, gostariam de construir 
“pode ser pensada como nítida 
quanto ao que está acontecendo, mas 

obscura no que exige, na resposta 
àquilo que está acontecendo”. 
Assim, permanecemos enredados 
na primeira história, sonhando com 
a segunda. Para sair desse impasse, a 
autora nos convida a “caracterizar”, 
ou seja, a “considerar essa situação 
de modo pragmático: ao mesmo 
tempo, com base no que podemos 
imaginar saber, e sem dar a esse 
saber o poder de uma definição” 
(STENGERS, 2015, p. 33).  Do 
contrário, “corremos o risco de dar 
respostas antes de ter aprendido a 
formular questões, propor certezas 
antes de ter feito a experiência da 
perplexidade” (STENGERS, 2015, p. 
36).
 Portanto, recuando da crítica 
proposta em primeira instância, pois 
essa seria uma resposta tão rápida 
quanto a necessidade de retomada 
da economia a qualquer custo, o 
presente artigo tem como objetivo 
contribuir com a construção de 
um “Novo Normal” que responda e 
acolha as demandas das realidades 
que foram agravadas pela pandemia 
da COVID-19. Trata-se de levar a sério 
o exercício de caracterização, ou 
melhor, de composição progressiva 
do mundo comum (LATOUR, 2004).

METODOLOGIA

 Consideramos o próprio 
vírus como um locus de produção 
do conhecimento, um laboratório 
que torna evidente a dinâmica 
social, onde fatos e valores, ciência 
e política, conteúdo e contexto 
se misturam continuamente. Em 
termos práticos, no período de 
16/04/2020 a 15/06/2020, nos 
propusemos a coletar os rastros 
do que o vírus tem agenciado 
em notícias, dados do governo, 
artigos, vídeos e outras fontes 
semelhantes, através da teoria ator-
rede, que opõe-se às explicações 
prévias do mundo pela metafísica 
da natureza (LATOUR, 2004). Tais 
rastros nos fizeram refletir sobre os 
direitos previstos pela Constituição 
Brasileira, pois quando estes 
não são garantidos pelo Estado, 
podem levar parte da população a 
constrangimentos mais graves em 
relação ao vírus. O asseguramento 
de tais garantias é certamente o 
ponto de chegada de uma sociedade 
justa e democrática, porém, para 
sociologia das associações de Bruno 
Latour, devemos obrigatoriamente 
dar alguns passos atrás para 
aprendermos a ver as imbricações 
entre ciência e política.
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Foto 1: Praia de Icaraí vazia em decorrência das medidas de isolamento social. 
         Foto: Arquivo Prefeitura de Niterói
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Inúmeros são os desvios 
que dificultam a prática das 
recomendações da OMS (ciência) 
para sobreviver ao momento de 
pandemia e que transpassam 
os direitos que deveriam ser 
assegurados a todos pelo Estado 
(política). Segundo a Constituição, 
cabe ao poder público assegurar os 
direitos sociais de todos os cidadãos, 
assim como o meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial 
à sadia qualidade de vida das 
presentes e futuras gerações.
 Uma das recomendações 
para diminuir o contágio do vírus 
é a frequente lavagem das mãos 
com água e sabão ou álcool 70% 
(OMS, 2020). Porém, estima-se 
que 60,9 milhões de brasileiros 
são vulneráveis quanto ao 
abastecimento de água (ANA, 2019) 
e 57% da população não é atendida 
por serviços de esgotamento 
sanitário (ANA, 2017). 
 Crises hídricas são 
frequentes nas maiores capitais 
do sudeste. São Paulo precisou 
implantar rodízios e revezamentos 
de abastecimentos de água para 
vencer a crise de 2014 (SABESP, 
2015). Na região metropolitana 
do Rio, no início de 2020, a água 
fornecida apresentava cor, turbidez 
e odor. Tratava-se da contaminação 
do corpo hídrico que abastece a 
região por esgoto sanitário bruto 
(UFRJ, 2020). 
 Durante a pandemia, 140 
bairros, comunidades e favelas 
de 14 municípios do estado do RJ 
relataram a ausência de água nas 
torneiras de suas casas (Ouvidoria 
Geral da Defensoria Pública, 2020). A 
não garantia a água é uma realidade 
para 14,2% da população da cidade 
(IBGE, 2018). 
 As etnias Guarani e Kaiowa, 
em carta aberta, denunciaram 
a falta de acesso à água potável 
e aos serviços de saúde pública, 
colocando em risco mais de 150 
mil indígenas e toda a sabedoria e 
tradições guardadas pelos  anciões, 
já que estes estão nos grupos de 
maior vulnerabilidade (BRASIL DE 
FATO, 2020). 
 Em relação ao isolamento 
social recomendado pela OMS 
(2020), o Brasil não performou 
bem. O descumprimento da 
recomendação de ficar em casa 
resultou em números alarmantes 
de casos confirmados (978.142) 
e óbitos (47.748) em 18/06/2020 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020), 
já que muito além dos debates 

políticos acerca do tema, para 
milhares de pessoas em situação de 
rua, ficar em casa não é uma opção 
(IPEA, 2016). 
 O isolamento social também 
encontra barreiras na violência. 
Durante a pandemia as denúncias 
de violência doméstica contra 
mulheres (O ESTADO DE SÃO 
PAULO, 2020) e contra idosos (O 
GLOBO, 2020) aumentam no Brasil, 
enquanto a morte de inocentes 
durante em operações policiais, 
jovens negros em sua maioria, têm 
sido noticiadas com frequência (G1, 
2020).
 Apesar do vírus ter se 
popularizado como um “vírus 
democrático”, há maior impacto 
nas populações socialmente, 
economicamente e ambientalmente 
vulneráveis, intensificando os 
abismos sociais existentes no país. 
Para além dos impactos diretos da 
doença, ligados à saúde dos corpos, 
elementos como a vulnerabilidade 
econômica e as vulnerabilidades 
ligadas  à segurança alimentar, 
acesso a saúde e ao saneamento 
básico e a maior exposição aos 
impactos ambientais, frutos 
de um processo histórico de 
exclusão, corroboram o cenário 
de desigualdade que faz dessas 
populações (povos tradicionais e 
populações periféricas), grupos 
vulneráveis.

CONCLUSÃO

 Desta maneira evidenciamos 
o agravamento das desigualdades 
sociais e da forma desequilibrada 
como ocorrem as relações humano x 
natureza, entendemos o vírus como 

um agente delator de realidades. 
Nesse sentido, o vírus exige um 
“novo normal” que ultrapassa as 
perspectivas daquela realidade pré-
pandemia outrora experimentada.
Os procedimentos médicos, a forma 
de contágio, as condições sanitárias 
da população, os dados de infectados, 
o cálculo do auxílio emergencial 
não são exclusivamente científicos, 
enquanto as dores das perdas, as 
decisões individuais sobre isolar-se 
para proteger aos outros, as medidas 
governamentais e a garantia das 
vidas não são exclusivamente ações 
políticas. Não cabe apenas à ciência 
apresentar fatos científicos (naturais 
ou sociais) sobre uma realidade 
indiscutível, que vem a ser seu 
objeto de estudo, e não cabe apenas 
à política as atribuições de valor, as 
discussões, ou seja, a atuação dos 
sujeitos políticos.
 Apostamos que se as 
ciências dedicarem-se a perceber 
a realidade tal qual ela é, movida 
pela ação de atores humanos e não 
humanos, para compor o coletivo 
que caminha se reconstruindo após 
a  pandemia e; se reconhecerem que 
a ação de qualquer dos atores pode 
produzir uma mudança em como, 
e para que, o vírus se apresenta; 
então, teremos contribuições mais 
profícuas para a construção de um 
novo normal como composição 
progressiva do mundo comum, 
capaz de abarcar passo a passo 
nossas angústias e evidências.
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Foto 2: O acesso à água de qualidade é uma recomendação da recomendação da OMS para 
prevenção da COVID-19.                                                                      Crédito: Peter Ilicciev / Acervo Fiocruz
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VEGANISMO E SUSTENTABILIDADE: O CONSUMO COMO ATO POLÍTICO

RESUMO

O presente manuscrito concerne 
na pesquisa de doutorado em 

Antropologia (UFF), durante os anos 
de 2015 e 2018, em espaços online e 
offline. O estudo percorreu as feiras 
e festivais veganos que aconteceram 
na cidade de Niterói, RJ, bem 
como as redes sociais Facebook, 
Instagram e Youtube, na busca por 
compreender os trânsitos morais e 
estilos de vida que comportam os 
modos de comer. Nessa medida, 
a investigação compreendeu o 
estudo sobre os hábitos veganos 
e a proteção ambiental, os quais 
evidenciam uma centralidade nas 
escolhas de consumo na orientação 
da vida social. A metodologia reuniu 
fotografias etnográficas, entrevistas 
semiabertas, conversas informais e 
análise de histórias de vida. 

P a l a v r a s - c h a v e : Ve g a n i s m o ; 
C o n s u m o ; S u s t e n t a b i l i d a d e ; 
Alimentação.

Introdução

 Alimentar-se de vegetais 
apresentou o convite para a 
pesquisa (BARBOZA, 2019) 
compreender a capacidade em 
produzir e encontrar sentido 
no modo como os indivíduos se 
definem e se situam no mundo. Em 
uma interface entre consumo, ética 
e natureza, o veganismo mostrou 
sua face política, no que diz respeito 
à proteção animal/ambiental, e 
evidenciou sua potência para a 
Antropologia em compreender 
de que maneira essa ideologia se 
materializa na vida cotidiana. Ou 
seja, como o veganismo toma forma 
nas práticas sociais, nas escolhas 
de consumo, e, em síntese, como se 
realizava a relação homem/alimento 
no processo das identificações. 
 Na maioria dos casos 
observados, os entrevistados 
relataram que iniciaram a “adesão 
ao veganismo” pela alimentação, 
o que conduziu o estudo a refletir 
a construção das corporeidades 
nesse processo. Mais do que uma 
nutrição de um corpo biológico, 
se apresentava a estruturação 
de um corpo social, simbólico e 
político (BOURDIEU, 2007), que 
se alimentava de moralidades 

específicas e se propunha a carregar 
pautas na ingestão do que iria lhe 
compor. 
 A questão da pesquisa 
se constituía em compreender 
como o veganismo encontra 
sua materialidade nas formas 
de consumo, orientando as 
escolhas dos indivíduos. A partir 
de indicações do campo sobre os 
caminhos a se percorrer, o estudo 
buscou identificar de que maneira 
o consumo alimentar poderia 
estruturar uma politização do 
cotidiano, produzindo sentido e 
eficácia nas relações sociais. 
Metodologia de pesquisa
 Em face da tecnologização 
da vida humana e o uso cada vez 
mais crescente dos chamados 
smartfones, capazes de dar sentido, 
tramitar dimensões diferentes 
e trazer eficácias específicas no 
espaço/tempo, a pesquisa decidiu 
incorporar a variável online para 
compreender o fenômeno do 
veganismo. O corpus da pesquisa se 
constituiu, sobretudo, na etnografia 
de feiras e festivais veganos que 
aconteceram na cidade de Niterói/
RJ, durante os anos de 2015 e 2018. 
O estudo caminhou por perceber 
os trânsitos dos entrevistados nos 
espaços online – redes sociais 
Facebook, Instagram e Youtube 
–, onde apresentaram-se códigos 
e símbolos que se pareceram 
dialogar com os espaços offline. 
A metodologia transitou por 
diferentes métodos, utilizando: 
fotografias etnográficas; entrevistas 
semiabertas; conversas informais; 
análise de histórias de vida; e 
autobiografias. A investigação visou 
manter-se aberta às demandas, aos 
caminhos e ao convite do campo de 
pesquisa, no esforço de não perder 
de vista o seu objeto.
 O contato com os 
informantes que compuseram 
a investigação aconteceu de 
maneira plural. O acesso a alguns 
dos entrevistados iniciou-se no 
ciberespaço, desdobrando em 
entrevistas offline nos eventos 
(mercados). Já outros informantes 
emergiram no próprio trabalho de 
campo offline, sem uma marcação 
prévia. E ainda, tiveram casos em 
que as entrevistas aconteceram 
por indicações, em que o acesso a 
determinados informantes se deu a 

partir do contato de outros. Nesse 
mapa por onde percorreu a pesquisa, 
foi possível delinear algumas dessas 
mobilidades do público estudado. 
“Consumo como uma forma de 
protesto”: o veganismo em pauta.
 O objetivo da pesquisa 
se estruturou em compreender 
como a prática alimentar poderia 
delinear grupos, comportamentos 
e identidades, tomando como 
objeto o veganismo traduzido em 
determinados lócus de mercado.  
Os dados da pesquisa denotaram 
que o contorno da categoria 
veganismo, que opera no interior 
das práticas alimentares observadas 
e que estrutura tais modos de viver, 
pareceu se estruturar, justamente, 
na comparação a outros contextos 
alimentares e ideológicos. O sentido 
do veganismo no nível das práticas 
sociais mostrou se constituir 
relacionamente, estando em 
contínuo processo de negociação e 
configuração. 
 A categoria que mostrou se 
manter constante foi, justamente, 
o anti-especismo, que apresentou 
carregar a pauta pelo fim de uma 
“hierarquização entre as espécies, 
na qual uma espécie explora a outra, 
de acordo com interesses próprios, 
no caso a espécie humana”, como 
contou uma informante durante 
festival, em 2015. E é nesse viés, 
que o veganismo mostrou surgir: 
na construção de um modo de viver 
sustentável, capaz de agregar a 
pauta do impacto do meio ambiente 
às escolhas de consumo.
 Portilho (2005, p.02) salienta 
que “o crescimento da percepção 
social do impacto ambiental do 
consumo e o surgimento de novas 
estratégias de política ambiental” 
poderiam ser “explicados através 
de um deslocamento discursivo 
da definição da crise ambiental”. O 
consumo verde, portanto, carregaria 
essa transferência do debate das 
políticas públicas, denotando a 
possibilidades de novas formas 
de ação política. Até a década de 
70, “o poder político das nações 
industrializadas e de alguns grupos 
científicos” manteve “uma definição 
estreita da questão ambiental” 
(PORTILHO, 2005, p.02). 
 As negociações sobre as 
possíveis relações entre as práticas 
de consumo e os estilos de vida com 
as questões ambientais ganhavam 
atenção durante a organização do 
Rio 92. Documentos como Agenda 
21, Declaração do Rio e Tratado das 
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ONGs, produzidos na conferência, 
discutiam, justamente, sobre as 
responsabilidades dos estilos de 
vida e formas de consumo pelos 
problemas ambientais, acarretando 
um segundo fenômeno de 
deslocamento do discurso sobre a 
crise.
 Lívia Barbosa (2007) 
destaca que foi a partir da década 
de 80 que o consumo desperta o 
interesse sociológico como foco 
de investigação, originado em dois 
fatores principais. O primeiro seria 
a identificação de que o consumo 
poderia ser fundamental nos 
processos sociais, uma vez que o ato 
de consumir mostrou seu caráter 
cultural. Isto é, as ações cotidianas, 
como comer e vestir-se, denotou 
sua complexidade e importância 
no fluxo da vida social, no qual se 
constituem identidades, instituições 
e relações.    
 Ao analisar as escolhas 
alimentares que compõem as 
refeições, a autora concluiu que, 
assim como o café da manhã, 
o almoço apresentou uma 
homogeneidade do cardápio. Ao 
ser considerado a “refeição mais 
importante para os brasileiros no 
que se relaciona à substância”, 
o almoço foi relatado pelos 
entrevistados por carregar uma 
“sensação de saciedade” (BARBOSA, 
2007, p.104). A trilogia arroz, feijão e 

carne está presente na maioria dos 
casos observados, com exceção de 
indivíduos do segmento de renda A 
(39,3%) e o E (46,4%). 
 Tal composição alimentar 
também esteve presente nos relatos 
da maioria dos veganos e veganos 
em transição observados. Relatos 
como “é só tirar a carne do prato e 
colocar uma salada”, “é mais barato 
ser vegano, carne é caro, fazer um 
hambúrguer de soja é bem mais em 
conta e rende mais” denotaram que 
uma substituição da carne animal por 
outras comidas de origem vegetal, 
sendo nomeada pelos informantes 
como consumo inteligente. “Além 
de ser livre de crueldade, ainda 
economizo dinheiro”, “é muito mais 
inteligente comprar assim, escolher 
de forma consciente as coisas que 
você vai levar pra dentro de casa”, 
evidenciam, inclusive, uma prática 
de consumo alimentar que delineia 
uma identificação de quem compra 
como um consumidor inteligente. 
Nessa medida, a pesquisa 
demonstrou que uma das formas de 
adesão ao ativismo vegano ocorre, 
justamente, pela via das escolhas 
de consumo, ou seja, como um 
protesto: um ato político.
 A categoria sustentabilidade 
foi frequentemente relacionada 
com o veganismo, de tal forma 
que os informantes relataram não 
ser possível dissociar o ativismo 
dessa pauta. A origem desse termo 
foi criado na década de 1980, 
pela ONU, especificamente pela 
Comissão Mundial sobre o Meio 
Ambiente e Desenvolvimento. As 
primeiras definições do conceito de 
sustentabilidade relacionam com 
a ideia de um desenvolvimento 
econômico que utilize os recursos 
naturais de maneira organizada, 
sem agredir o meio ambiente. Ao 
mesmo tempo que visa atender 
as demandas do tempo presente 
(ONU, 1987), preza em garantir a 
saúde global do futuro. A formulação 
da ideia de sustentabilidade, porém, 
vai para além do debate conceitual 
que se propunha. 
 Dias (2011) ressalta 
que a partir desse fenômeno 
de classificação do que seria o 
meio ambiente e suas formas de 
cuidado a nível global, emergiu 
um público consumidor, o qual 
teria em comum a consciência 
ambiental. Em termos das práticas 
sociais, a noção de sustentabilidade 
atingiu, para tanto, as produções 
de marketing estruturando, assim, 
os imaginários coletivos e afetando 
a vida social e os seus parâmetros 
simbólicos de interação. Scotto 
et al (2007) ainda observa que 
o conceito de sustentabilidade 

emerge dentro de um conjunto 
de ideias contemporâneas, como 
a globalização, denotando uma 
qualidade positiva. Assim, os 
autores sugerem que haja uma 
problematização de como esses 
símbolos se realizam no campo do 
consumo. 
 Considerações finais: os 
“eventos veganos como uma forma 
de ocupação urbana”
Ao serem classificados tais eventos 
de recorte da pesquisa que aqui se 
apresenta, que promovem essas 
práticas de consumo, como formas 
de ocupação da cidade pelos 
informantes, se tornou plausível 
observar a presença de elementos 
econômicos e sociais inerente à 
configuração da forma do território 
urbano: que se relacionara com as 
articulações de esforços e interesses 
socioeconômicos, integrando “as 
pessoas, seus desejos e intenções” 
(MENDONÇA, 2007). 
 Em entrevista, durante 
um dos festivais estudados, Julia 
contou que busca ir a outros eventos 
veganos que acontecem na cidade. 
Foi comum os informantes relatarem 
construírem uma mobilidade 
própria de finais de semana, a 
partir de áreas de interesse, como 
o veganismo, ressignificando seus 
percursos urbanos nessas ocasiões. 
Julia relatou que sempre passa 
por “Itaipu, moro aqui perto, me 
arrumo, vou pro ponto de ônibus… 
é renovador quando acontece algo 
diferente do que se costuma fazer no 
lugar que geralmente se transita pra 
ir pro trabalho” (Julia). 
 Castells (2011, p.304) 
observa como o espaço é “carregado 
de sentido. Suas formas e seu traçado 
se remetem entre si e se articulam 
numa estrutura simbólica, cuja 
eficácia sobre as práticas sociais 
revela-se em toda a análise concreta”. 
“É muito criativo tudo isso aqui, 
estamos sempre trabalhando pra 
ter o melhor, pra dar o melhor, e pra 
mim poder estar aqui é um retorno 
de tudo isso, poder comprar o que 
quero, as coisas que acredito, ver até 
que tem pessoas que pensam como 
eu”, relatou Julia. 
 A pesquisa considera 
parecer possível, pra tanto, observar 
como os desejos e intenções se 
acomodam nas possibilidades da 
cidade. As motivações das ações 
sociais indicaram dialogar com 
as disponibilidades urbanas, 
evidenciando, para tanto, as 
potencialidades dos mercados 
no processo de adequação das 
intenções.
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RECIPIENTES BIODEGRADÁVEIS BASEADOS EM RESÍDUOS DA BANANEIRA

RESUMO

O artigo apresenta uma das 
etapas da tese de doutoramento 

desenvolvida no Programa de 
Doutorado em Ciências Químicas 
e Biológicas - Ramo Ambiental, 
da Universidade Trás-dos-Montes 
Alto Douro em Portugal, que 
objetiva a criação de protótipos de 
subprodutos da banana provenientes 
de processos agroindustriais 
específicos para apoiar estratégias 
e práticas de sustentabilidade na 
gestão de resíduos e em futuros 
processos de reflorestamento em 
Portugal e no Brasil. A pesquisa 
se propõe a desenvolver soluções 
para práticas sustentáveis que 
permitam a reciclagem e destinos 
adequados como forma alternativa 
para minimizar o uso de materiais 
plásticos que impactam o meio 
ambiente. Em território brasileiro, 
ocorre a prática da compostagem, 
porém existem possibilidades deste 
material ser encontrado no descarte 
dos pequenos produtores que 
vendem suas mercadorias em feiras 
e mercados agrícolas, o diferencial 
entre os dois países, além da solução 
compostagem é a vantagem do 
produto ser obtido em qualquer 
período do ano, sem sazonalidades. 
Foram testados os protótipos 
dos recipientes biodegradáveis 
produzidos usando engaço de 
bananeira que demonstram 
potencial como solução sustentável 
para a reciclagem de subprodutos 
para os quais ainda há uma 
solução adequada, bem como uma 
substituição para os recipientes à 
base de petróleo.

Palavras-chave: gestão de resíduos; 
reflorestamento; produção de 
mudas; engaço de banana. 

INTRODUÇÃO
 O presente artigo é uma 
das etapas da tese “Aproveitamento 
de subprodutos na criação de 
recipientes para produção de 
mudas e reflorestamento” que está 
sendo desenvolvida no Programa de 
Doutorado em Ciências Químicas 
e Biológicas - Ramo Ambiental da 
Universidade Trás-dos-Montes 
Alto Douro em Portugal sob a 
orientação da Prof. Dra. Margarida 

Maria Correia Marques e o Prof. 
Dr.Fernando Glenadel Braga e 
tem como objetivo identificar e 
caracterizar os problemas atuais 
associados ao processo de produção 
de mudas nos vários aspectos 
definidores da sustentabilidade 
ambiental, social e econômico, com 
enfoque no reflorestamento previsto 
no âmbito do cumprimento do 
Acordo de Paris, tanto em Portugal 
como no Brasil. 
 A pesquisa se propõe a 
produzir informações relativas à 
disponibilidade e sazonalidade dos 
subprodutos da banana no Brasil e 
da uva em Portugal, provenientes 
de processos agroindustriais 
específicos para apoiar estratégias 
e práticas de sustentabilidade na 
gestão de resíduos nos referidos 
países. Desta forma, apresenta 
uma solução sustentável à escala 
laboratorial e à escala piloto para a 
produção de mudas que permitam 
simultaneamente a reciclagem de 
certos subprodutos para os quais 
urge arranjar um destino adequado. 
Com a criação de diferentes tipos 
de protótipos para responder 
às necessidades associadas à 
utilização de mudas para diversos 
fins, principalmente a nível do 
reflorestamento, poderemos validar 
os produtos obtidos para que 
constituam uma alternativa válida 
ao sistema atual, contribuindo para a 
divulgação de produtos certificados, 
para que sejam incorporados 
no desenho e na concretização 

de políticas, estratégias e 
práticas de sustentabilidade ao 
nível da produção de mudas e, 
essencialmente, no reflorestamento. 
Objetiva-se com o presente artigo, 
que é um recorte da investigação 
em curso no Instituto de Pesquisas 
Jardim Botânico do Rio de Janeiro, 
apresentação dos protótipos 
biodegradáveis originados do 
resíduo denominado engaço, que 
é o suporte fibroso que sustenta o 
cacho da banana, como alternativa 
ao uso de recipientes plásticos na 
produção de espécies vegetais para 
serem utilizadas na (re)florestação.

METODOLOGIA

     No Brasil, onde a cultura da 
banana apresenta uma produção 
anual de sete milhões de toneladas, 
a safra brasileira é a quarta do 
mundo (AMARO, 2014). Do 
volumoso resíduo gerado com a 
retirada dos frutos, aproveita-se as 
folhas e os pseudocaules para cobrir 
o solo e evitar erosão e controle de 
ervas daninhas. O cacho de banana 
possui um suporte fibroso, o engaço, 
que é um pedúnculo que sustenta 
as pencas e seu descarte contribui 
para a geração de sérios problemas 
ambientais e fitossanitários. 
Diversos estudos realizados sobre 
o engaço de banana in natura 
(Figura 1), indicam cerca de 93% de 
umidade e células de parênquima 
em abundância. Em termos de 
composição química, apresenta 

Figura 1: Engaço de bananeira.     Fonte: Arquivo pessoal.
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7,4% de lignina, 47,8% de extrativos 
totais e 47,6% de holocelulose. 
(SOFFNER, 2011; STEEG, 2015).
A produção dos protótipos 
biodegradáveis passou pela 
fase experimental do fabrico do 
recipiente orgânico, incorporando 
outro material como a farinha 
de mandioca, que melhorou 
determinadas características 
físicas das misturas testadas como 
a moldagem, a flexibilidade, a 
hidrofobicidade. Com alguns 
testes verificou-se que a colofónia 
impermeabilizaria o recipiente 
e daria resistência mecânica e a 
vida útil para que sua durabilidade 
alcançasse o período desejado, 
para que a espécie vegetal esteja 
num tamanho ideal para ir ao solo 
e definitivamente crescer, assim o 
recipiente cumpriria seu papel.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 O protótipo biodegradável 
se apresentou nos testes como 
recipiente ecologicamente correto, 
com boa durabilidade e excelente 
permeabilidade às raízes. Sem a 
necessidade de ser retirado para que 
a espécie vegetal seja colocada num 
local definitivo, minimiza o tempo, 
os resíduos e melhora o plantio, 
afinal, o mesmo possui substratos e 
nutrientes para fortalecer a produção 
de mudas totalmente customizada, 
desde o enchimento dos recipientes 
até à sementeira. É um processo que 
pode ser utilizado num esquema de 
produção centralizada de mudas 
num distrito florestal e posterior 
distribuição das mesmas. 
No fabrico do protótipo, já 
patenteado no Instituto Europeu 
de Patentes, foram considerados 
determinados parâmetros. A 

dimensão e o formato estão 
idealizados e são elaborados a 
partir de um tamanho mediano 
entre o tubete de plástico e o 
saquinho de plástico, utilizados 
tradicionalmente. Com medidas 
aproximadas de 16 cm de altura e 
10 cm de diâmetro e um furo na sua 
parte inferior, estes têm a intenção 
de substituir os saquinhos plásticos, 
usados em casa de vegetação. 
O formato é de um cone para 
facilitar no uso das bancadas de 
produção (nas telas de arame) como 
demonstramos na Figura 2.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 O fabrico de um recipiente 
ecologicamente correto sem 
a necessidade de ser retirado 
para que a espécie seja colocada 
num local definitivo, minimiza o 
tempo, os resíduos e ainda trás 
melhoramentos no plantio, afinal, 
o mesmo possuiria substratos, 
nutrientes para fortalecer a espécie 
vegetal ali colocada. Os protótipos 
biodegradáveis trarão benefícios 
para as atividades do Jardim Botânico 
do Rio de Janeiro, especialmente 
para hortos e viveiros em geral, 
permitindo reduzir gastos e tempo 
desperdiçado. Será um recipiente 
natural e produzido de forma a 
princípio artesanal, para produção 
de mudas. Sua durabilidade em 
serviço e a permeabilidade às raízes 
são excelentes. Sendo um recipiente 
ecológico e biodegradável, não 
necessita ser retirado por ocasião do 
plantio e permitiria uma produção 
de mudas totalmente customizada, 
desde o enchimento dos recipientes 
até a sementeira. Este processo 
pode ser utilizado num esquema 
de produção centralizada de mudas 
num distrito florestal e posterior 

distribuição das mesmas, em 
áreas de reflorestamento, áreas 
de proteção e jardins botânicos, 
viveiros e hortos de um modo geral.
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Figura 2: Protótipos biodegradáveis.                         Fonte : Arquivo pessoal.
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UM BANHO DE FLORESTA 

PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE NITERÓI

RESUMO

O  presente artigo tem como  
objetivo a divulgação da 

técnica conhecida como Banho de 
Floresta em atividades pedagógicas 
com alunos da rede municipal de 
ensino de Niterói. Com auxílio 
do Guia Botânico do Município 
de Niterói, foram selecionados 
indivíduos arbóreos ao longo 
das vias de dois espaços verdes 
urbanos, relacionando-os com 
suas propriedades fitoterápicas. Ao 
longo das vias, foram identificados 
inúmeros indivíduos arbóreos 
com tradição de uso popular, 
sendo comparados com resultados 
divulgados por pesquisas 
acadêmicas de substâncias que 
eles exalam no ar. O resultado foi 
a identificação de 10 indivíduos 
arbóreos e foi possível estabelecer 
regiões onde a presença desses 
indivíduos é mais predominante, 
ao bordo das vias, essas regiões 
são descritas como ‘locais para 
respirar’. O ‘Banho de Floresta’ é 
sugerido como parte das atividades 
pedagógicas de Sensibilização 
Ambiental a alunos da rede 
municipal, adicionando valor 
terapêutico à diversidade vegetal e 
aos espaços verdes, coadjuvantes ao 
processo educativo.

Palavras chave: Sensibilização 
Ambiental – Espaços não formais 
de ensino – Banho de Floresta – 
Unidade de Conservação.

Introdução

 O ano de 2020 iniciava-se 
promissor diante das possibilidades 
pedagógicas a serem implementadas, 
após a defesa de dissertação em 
2019. A pesquisa trata de ambientes 
não formais no ensino de ciências, 
e versa acerca da importância 
das trilhas como elemento 
sensibilizador especialmente para 
alunos de nossa rede municipal. Ao 
longo da pesquisa foram inúmeras 
visitas a áreas verdes e unidades de 
conservação de Niterói e o potencial 
de sensibilização foi evidenciado e 
documentado em outras atividades 
anteriores (Fig.01).
 No início de ano letivo 

de 2020 (intervalo letivo pré-
pandemia) foi realizada uma 
atividade de extensão da pesquisa 
em Sensibilização Ambiental, 
com alunos rede municipal de 
Niterói. Alunos do 5º ano da Escola 
Municipal Heloneida Studart, 
puderam desenvolver todo o 
percurso metodológico previsto 
na pesquisa e em fim, puderam 
exercitar o “Banho de Floresta”, que 
é uma prática comum em alguns 
países asiáticos e que agora se 
revestia de uma atividade educativa, 
sensibilizante e terapêutica, para 
alunos e professores presentes 
naquela manhã de atividade de 
campo.

Desenvolvimento: Trilhas que 
cuidam do bem-estar

 São reconhecidas as 
propriedades benéficas, nos 
campos físico e psicológico, do 
contato com ambientes naturais 
(WILSON, 1984). A biofilia proposta 
por Wilson (do grego bios, vida, 

e philia, amor, afeição) significa 
literalmente “amor pela vida”, pois 
temos uma ligação inata com os 
outros seres vivos e com a natureza 
e essa ligação se fortalece na prática 
de trilhas. Além da proposta das 
trilhas como ambientes não formais 
de ensino, este artigo sugere que 
fatores ambientais possam agir 
positivamente na fisiologia dos 
alunos e demais visitantes das 
trilhas. Foram escolhidas 10 espécies 
vegetais arbóreas encontradas no 
Horto do Fonseca (Fig. 02) e Campo 
de São Bento, com o intuito de iniciar 
um estudo de suas propriedades 
fitoterápicas e dos phytoncides 
produzidos por esses indivíduos 
arbóreos (Quadro 01). 

 Com o lançamento do Guia 
Botânico do Município de Niterói 
em 2019, foi possível avaliar melhor 
as potencialidades do uso do banho 
de floresta em outras atividades e 
locais. A área do Campo de São Bento 
(Fig. 03) também foi escolhida para 
avaliação de sua diversidade no que 

Figura 1: Atividade de sensibilização ambiental na trilha do morro das Andorinhas – Itaipu (2019)

Figura 2: Atividade de identificação arbórea e medida CAP no Horto do Fonseca (2020).
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se refere à produção de fitocinídios.
 A prática da atividade é 
muito simples. Basta permitir-se 
a exposição ao ambiente florestal, 
especialmente nos momentos de 
maior evapotranspiração, em que 
a ação de um literal “banho de 
floresta” aplica-se. Essa terapia é 
utilizada há algumas décadas no 
Japão e é conhecida como “shinrin-
yoku”, que significa “absorver a 
atmosfera da floresta”. 
Quadro 01: Relação de espécies 
vegetais analisadas nas atividades 
do Horto Botânico do Fonseca e do 
Campo de São Bento.
 Com o lançamento do Guia 
Botânico do Município de Niterói 
em 2019, foi possível avaliar melhor 
as potencialidades do uso do banho 
de floresta em outras atividades e 
locais. A área do Campo de São Bento 
(Fig. 03) também foi escolhida para 
avaliação de sua diversidade no que 

se refere à produção de fitocinídios.

Botânico na identificação arborea 
no Campo de São Bento (2020).

 A prática da atividade é 
muito simples. Basta permitir-se 
a exposição ao ambiente florestal, 
especialmente nos momentos de 
maior evapotranspiração, em que 
a ação de um literal “banho de 
floresta” aplica-se. Essa terapia é 
utilizada há algumas décadas no 
Japão e é conhecida como “shinrin-
yoku”, que significa “absorver a 
atmosfera da floresta”.
 No início dos anos 1980, a 
prática, originalmente japonesa, 
do “banho de floresta” começou 
a ser estudada. Os resultados 
demonstraram, inicialmente, uma 
diminuição nos níveis de cortisol, 
hormônio relacionado com a 
elevação da pressão arterial, tendo 
sido posteriormente constatados 

efeitos clínicos principalmente 
no que se refere ao aumento da 
resposta imunitária e da ativação 
de celulas NK. Hoje, esse conceito 
é amplamente difundido no 
mundo, muito mais pelos possíveis 
benefícios que a floresta e seus 
ares fazem às pessoas. Caminhar 
lentamente sob as copas da 
floresta expõe o indivíduo a um 
microclima específico, resultante de 
elementos climáticos influenciados 
diretamente pelo sistema de 
evapotranspiração florestal (Fig. 04). 
Não apenas o aumento da umidade 
atmosférica é um diferencial já 
muito estudado, mas sobretudo a 
grande quantidade de componentes 
lipídicos exalados por lenticelas 
de troncos e ramos e estomatos 
das folhagens. Segundo Li, 2018, 
as pessoas podem aproveitar o 
ambiente utilizando os cinco 
sentidos:

Visão: Estímulo pelas cores da 
vegetação, principalmente verde, 
amarela e vermelha;
Olfato: Pelas fragâncias das formas 
vegetais diversas;
Audição: Sons da floresta a pequena, 
média e longa distância;
Tato: Contato direto com as mãos a 
vegetação e textura de troncos etc.;
Paladar: Comer alimentos 
considerados não convencionais da 
floresta.

Conclusão

 O shinrin-yoku, divulgado 
ocidentalmente pela obra de Qing 
Li, “Shirin-yoku: a arte japonesa 
da terapia da floresta” serve a esta 
proposta de pesquisa. Mesmo 
tardiamente, faz-se necessária a 

Figura 3: Uso do Guia Botânico na identificação arbórea no Campo de São Bento (2020).
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divulgação de mais um benefício 
florestal, mais uma alternativa de 
sensibilização e convencimento, 
principalmente dos alunos, do 
justo valor atribuído à cobertura 
vegetal nativa, mesmo que residual, 
em pequenas e grandes cidades. 
Serve também de inspiração para 
o planejamento urbano no que se 
refere à criação de “ilhas verdes” e 
corredores urbanos. É necessário, 

contudo, considerar a dificuldade 
que uma árvore em ambientes 
urbanos na forma isolada tem de, 
sem a proteção microclimática 
e cinética das copas unificadas, 
sobreviver ao árido ambiente 
urbano. Lembrando sempre que o 
banho de floresta é indicado para 
manutenção da saúde, apenas como 
terapia profilática. 
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 DO FIM DO MUNDO, NOVOS MUNDOS:

REFLEXÕES PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM TEMPOS DE CRISE

RESUMO

O mundo se deparou com uma 
nova doença que, inicialmente, 

se manifestou na cidade chinesa de 
Wuhan, tomando uma proporção 
de pandemia mundial, que vem 
provocando transformações na 
vida das populações. No isolamento 
social, que induziu mudanças 
de hábitos, nos esbarramos com 
a “interferência da natureza em 
nossas vidas” (STENGERS, 2015). 
Esta circunstância nos impele a 
agir com pressa, o que pode acabar 
nos impossibilitando de enxergar 
outros caminhos possíveis. Porém, 
essa crise tornou-se mais uma para 
muitos grupos em vulnerabilidade 
socioeconômica. Propondo um 
olhar distinto, remontamos a palavra 
japonesa para crise, que é escrita 
com dois ideogramas: “perigo” e 
“oportunidade”. Não se trata de 
ignorar as dores que ela provoca: 
este ensaio é uma proposta de 
reflexão a partir de referenciais que 
nos apontem para uma construção 
coletiva e democrática do futuro 
pós-pandemia e daquilo que se faz 
necessário no campo da educação 
ambiental, para alcançá-lo. 

Palavras-chave: 
educação ambiental, ecologia 
de saberes, sub-humanidades, 
COVID-19.

INTRODUÇÃO
 Este artigo consiste em um 
ensaio, na mesma acepção que o 
do livro No tempo das catástrofes, 
de Isabelle Stengers (2015). Ensaiar 
representa experimentar outras 
maneiras de pensar, sentir e ser, 
diante de fatos que nos são impostos, 
em especial no campo da educação 
ambiental (EA).
    A crise mundial gerada pela 
presença do novo Coronavírus 
(Sars-Cov 2), evidenciou problemas 
de ordem social, econômica, 
educacional e de saúde que 

sempre estiveram presentes na 
sociedade. Tal crise apresenta que 
o considerado “normal” precisa 
ser revisto, pois essa será uma das 
condições fundamentais para a 
superação de situações excludentes. 
 No campo da EA, a 
problematização de relações 
socioambientais e a implementação 
de ações formativas em ambiente 
e sociedade, naturezas e culturas, 
humanidades e sub-humanidades,  
se constituirá como condição para 
a mitigação das desigualdades 
sociais, a partir dos pressupostos 
de uma educação voltada para o 
desenvolvimento de práticas de 
respeito à alteridade dos povos.
 Para pensar sobre esse 
processo de crise e mudança, 
compreendemos o  Coronavírus 
como ator histórico, que tornou-
se um agente capaz de mobilizar 
diferentes atitudes políticas, sociais, 
econômicas e ambientais. Segundo 
o filósofo francês Bruno Latour 
(2012), o conjunto de humanos e não 
humanos materializa as relações 
entre natureza e sociedade. Nesse 
sentido, precisamos olhar para essas 
relações procurando entender os 
nexos entre elas. 
 A principal estratégia 
adotada para tentar controlar a 
pandemia, foi o isolamento social 
(HELLEWEL et al., 2020). Somaram-
se a essas estratégias a sanitização 

de áreas públicas, as medidas de 
higiene, as restrições ao comércio 
não essencial, o fechamento de 
áreas de lazer e uso público, a 
suspensão das aulas. 
 Estamos diante não apenas 
de uma natureza que deve ser 
protegida contra os danos causados 
pelas ações antrópicas, mas 
também de uma natureza capaz de 
incomodar nossos saberes e nossas 
vidas (STENGERS, 2015). 
A desigualdade evidenciada pela 
presença do coronavírus nos faz 
questionar: o que precisamos para 
ir onde queremos? Nos tornamos 
dependentes do consumo, das 
tecnologias e esquecemos da 
humanidade. Nos acostumamos 
a normalizar a favela, a falta de 
acesso à educação, à saúde e ao 
saneamento básico. 
 Qual será o papel da 
educação ambiental nesse contexto 
que a pandemia produziu para a 
sociedade? Propomos provocações 
para inspirar práticas e reflexões 
acerca da EA: há como pensar 
na construção de uma sociedade 
sustentável, sem que racionalidades 
dos sub-humanos, “agarrados à 
terra”, sejam parte do diálogo e 
dessa construção? 
 Perante essas questões e 
tendo em vista o surgimento de 
conceitos como “novo normal”, este 
artigo tem por objetivo compreender 
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Foto 1: O uso de máscara marca uma mudança de hábito. 
                         Fonte: Arquivo Prefeitura de Niterói.  

* SARS-CoV-2  é uma família de vírus que causam 
infecções respiratórias. O novo agente do 
coronavírus foi descoberto em 31/12/19 após casos 
registrados na China. Provoca a doença chamada de 
COVID-19.
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como a EA, enquanto processo que 
envolve um conjunto de atores do 
universo educativo (JACOBI, 2005), 
pode contribuir para pensar a ideia 
de “novo normal”, em um momento 
que se torna urgente refletir sobre 
os seres humanos, a natureza e 
os animais como elementos que 
dialogam no contexto ambiental.

METODOLOGIA

 Latour (2012) considera 
que humanos e não-humanos 
são atores que têm presenças 
importantes nas associações e que 
suas especificidades precisam ser 
levadas em conta. É necessário 
perceber a “fala” dos não humanos, 
pois estes podem se comportar 
como mediadores de processos que 
geram mudanças significativas. 
Seguindo a proposta de Latour, 
observamos o coronavírus como 
um ator que mobiliza e modifica 
uma situação, fazendo diferença 
no curso da ação de outros atores. 
Nesse sentido, diferentes ações são 
mobilizadas a partir dos significados 
provocados pela presença do vírus 
na sociedade. 
 Partindo dessa concepção 
de como o vírus age, apresentaremos 
referenciais que, acreditamos 
poder contribuir para que outras 
vozes, saberes e formas de existir 
componham a educação ambiental. 
Dialogamos com as ideias de outros 
três autores: as noções de sub 
humanidades e de fim dos mundos 
de Ailton Krenak (2019); a ecologia 
de saberes de Boaventura Santos 
(2007); e a poliracionalidade e 
pluriversalidade de Renato Noguera 
(2012).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

 Em seu livro Cogitamus 
(2016), Latour propõe que, diante 
de uma contradição não nos 
apressemos em definir a verdade, 
mas mergulhemos para entender a 
contradição, adotando ambos como 
verdade. Experimentar considerar 
esta pandemia como perigo e 
oportunidade passa, em primeiro 
lugar, por repensar o fim do mundo 
ou a necessidade de “salvar o 
planeta” como motivações para 
mudança de hábitos e relações com 
o ambiente e os demais seres vivos. 
Isto é muito relevante em um país 
com grande desigualdade social, 
como o Brasil, onde os grupos mais 
vulneráveis já vivem a crise há muito 
tempo, apesar de nem todos nós nos 
darmos conta disso.
 Krenak (2019) diz que os 

nossos tempos, onde nós humanos 
somos “descolados da terra”, são 
geradores de ausência de sentidos e 
anulam a pluralidade de formas de 
existência e hábitos. Neste ínterim, 
o fim dos mundos representa 
justamente o apagamento 
dessa diversidade, que leva ao 
desaparecimento destes outros 
mundos. Mundos daqueles que o 
autor chama de sub-humanidades 
- povos indígenas, quilombolas, 
povos da América Latina, África, que 
representam “uma camada mais 
bruta, rústica, orgânica, uma sub-
humanidade, uma gente que fica 
agarrada na terra” (KRENAK, 2019).
Em segundo lugar, “perigo e 
oportunidade”, demonstra para nós 
a possibilidade de visualizar futuros 
outros, construídos de forma 
mais coletiva, em que ninguém é 
deixado para trás por sabermos que 
só podemos criar uma sociedade 
inclusiva, justa e onde a dignidade 
de cada ser vivo é respeitada 
“ouvindo as vozes” dos que mais 
sofrem (IKEDA, 2019).
Atualmente, buscam-se novas 
concepções de educação que sejam 
voltadas a interdisciplinaridade 
e a cidadania, acionando a 
problematização de relações 
socioambientais que afetam grupos 
e comunidades, ou seja, nova 
construção de paradigma. Neste 
contexto, a educação ambiental, 
enquanto ação educativa é uma 
importante mediadora entre a 
esfera educacional e o campo 
ambiental, o que a faz dialogar 
com os problemas atuais gerados 
através da crise e construindo novas 
reflexões e perspectivas. Assim, 
são construídas novas bases de 
conhecimento e valores ecológicos 
na atual e também para futuras 
gerações (CARVALHO e PIMENTA, 
2012). Conforme a Política Nacional 
de Educação Ambiental (BRASIL, 
1999),

“Entende-se por educação ambiental os 
processos por meio dos quais o indivíduo 
e a coletividade constroem valores 
sociais, conhecimentos, habilidades, 
atitudes e competências voltadas para a 
conservação do meio ambiente (...).”

Para Jacobi (2005), educadores 
têm papel estratégico e decisivo na 
inserção da educação ambiental 
no cotidiano escolar, qualificando 
os alunos para um posicionamento 
crítico face à crise, tendo como 
horizonte a transformação de 
hábitos e práticas sociais.
Para isso, ensaiamos que é preciso 
deixar a ideia de uma humanidade 
homogênea (KRENAK, 2019). 
Citando Boaventura de Sousa 

Santos, Krenak (2019) afirma 
que a ecologia de saberes deve 
também abarcar nossa experiência 
cotidiana, inspirando as escolhas 
de onde queremos viver e nossa 
relação com a comunidade. Isto 
porque, a injustiça global, que busca 
ser problematizada e sanada pela 
educação ambiental, está ligada à 
injustiça cognitiva (SANTOS, 2007).
    A concepção desta injustiça se 
constrói a partir da ideia de que 
o pensamento moderno é um 
pensamento abissal: divide as coisas 
entre as que estão “deste lado da 
linha” e as que estão “do outro lado” - 
que são excluídas, como inexistentes, 
incompreensíveis e irrelevantes 
(MARQUES, 2018). Podemos até 
arriscar a dizer que o pensamento 
moderno acaba gerando uma 
espécie de “desencaixe” dos que 
se consideram “modernos” com a 
natureza. Noguera (2012) afirma 
que o respeito às diferenças “exige 
diversidade de narrativas, lógicas 
e epistemologias”. Partindo então 
de uma visão afroperspectivista - 
que visibiliza produções africanas 
e afrodiaspóricas - ele propõe 
denegrir a educação:

“Na sociedade brasileira, o desafio pode 
ser descrito como o esforço de escapar 
da concepção abstrata de igualdade, 
do currículo universal que se alicerçava 
no mérito e na neutralidade tendo 
como fiador a visão monocultural 
das sociedades ocidentais. É contra a 
monocultura e a monorracionalidade na 
educação que sugerimos – inspirados na 
oralitura de nossos ancestrais africanos 
(…)”.

Sobre a distinção entre aquilo 
que é monorracional-universal e 
polirracional-pluriversal, o autor 
argumenta que este pensamento 
só pode ser proposto com base 
em filosofias africanas (o que 
dialoga com as demais “filosofias 
sub-humanas”), pois as pesquisas 
estadunidenses e européias não 
costumam ter essa questão como 
central, não sendo suficientes para 
pensar a realidade, marcada pela 
desigualdade (NOGUERA, 2012). 

CONCLUSÃO

As vulnerabilidades sociais e 
educacionais demonstram que 
a democratização do acesso à 
informação, saúde e  educação é 
fundamental. Torna-se urgente 
questionar a atuação dos atores 
humanos para superação da 
crise.  É necessário que as práticas 
educativas propostas pela  EA sejam 
internalizadas por educadores. 
A pedagogia da pluriversidade 
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apresentada por Noguera (2012) 
aplicada conjuntamente com a 
educação ambiental, se apresenta 
como uma valiosa ferramenta para o 
pensar e no agir humano. Não bastam 
apenas propostas para a construção 
de um “novo normal”, é preciso 
coletivizar e dar voz às narrativas 
multidisciplinares, democratizar o 
conhecer, o aprender e o agir; mediar 
os conflitos e divergências; educar 
para o potencial e a relevância da 
vasta diversidade das naturezas e 
culturas; enfim, capacitar-nos a 
sonhar novamente com o futuro 
que queremos, não a simplesmente 
aceitarmos aquele que “tem de ser”. 
Trata-se de um grande desafio: 
narrar a nossa própria história, 
considerando a vasta diversidade de 
naturezas e culturas.
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DIÁLOGOS SOBRE PLANTAS MEDICINAIS:

PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A PARTIR DE UMA OFICINA PEDAGÓGICA

RESUMO

Este relato de experiência discorre 
acerca da educação ambiental 

em escolas a partir da oficina 
pedagógica “Fitoterápicos e Meio 
Ambiente - saúde como meio de 
preservação”, realizada na IV Semana 
do Meio Ambiente do Instituto de 
Educação Clélia Nanci. Visando a 
disseminação da informação e o 
resgate dos saberes sobre as plantas 
medicinais e suas propriedades, e 
tendo em vista o papel da educação 
ambiental definido pela Política 
Nacional de Educação Ambiental, 
defendemos que é imprescindível 
o fortalecimento da educação 
ambiental. É importante, portanto, 
que a educação ambiental nas 
escolas atue como base construtora 
dos valores sociais. Assim, esse 
estudo pretende, com base na 
experiência da oficina, ressaltar a 
importância da educação ambiental 
em escolas e do conhecimento 
medicinal das plantas.

PALAVRAS-CHAVE: plantas 
medicinais, educação ambiental, 
percepção ambiental. 

INTRODUÇÃO

Este artigo originou-se de um projeto 

pedagógico chamado “IV Semana 
do meio ambiente”, que ocorreu no 
Instituto de Educação Clélia Nanci, 
escola pública estadual situada no 
município de São Gonçalo (RJ). 
Com o tema “Sociedade, Saúde 
e Ambiente: refletindo sobre os 
impactos ambientais no Brasil”, a 
semana ocorreu em junho de 2019. 
O evento foi fruto de uma parceria 
entre o projeto de monitoria 
transdisciplinar em Políticas, Gestão 
e Projetos Socioambientais da 
Universidade Federal Fluminense e 
o Programa Institucional de Bolsas 
de Iniciação à Docência Biologia/
CAPES da Faculdade de Formação 
de Professores da Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro. As 
atividades foram direcionadas para 
alunos e alunas de sexto e sétimo 
ano do ensino fundamental. 
As atividades se iniciaram com 
palestras com alunos da UERJ e 
a docente da UFF. Depois, como 
atividade da disciplina Políticas 
Públicas, Governança e Meio 
Ambiente (inserida no programa 
de monitoria mencionado), da 
graduação em Ciência Ambiental 
da UFF, os discentes elaboraram 
seis oficinas em interface com a 
educação ambiental (EA). Este relato 
de experiência trata da descrição 
e reflexão sobre uma oficina 

pedagógica intitulada “Fitoterápicos 
e Meio Ambiente - saúde como meio 
de preservação” (Figura 1). 
A Política Nacional de Educação 
Ambiental propõe a EA como 
parte do processo educativo a qual 
todos têm direito. Nela também 
são definidas as políticas públicas 
a serem adotadas para promover a 
EA em todos os níveis de educação 
e também a participação da 
sociedade para melhorias do meio 
ambiente. Às instituições de ensino 
cabe o papel de promover a EA de 
maneira integrada aos programas 
educacionais por elas desenvolvidos 
(BRASIL, 1999). 
Apesar dessas propostas, no 
ambiente escolar a educação 
ambiental é, muitas vezes, reduzida 
à incorporação de temas e valores 
ecológicos. Nesse processo, a 
complexidade da relação homem-
natureza não é traduzida (LEFF, 
2005). A EA e sua dinâmica, sendo 
construída de forma coletiva, 
deve servir como elemento-
chave para a mobilização de 
atitudes e comportamentos que 
visem a consciência ambiental e 
o entendimento das dinâmicas 
do ambiente. Um dos caminhos 
para isso surge a partir da ideia de 
percepção ambiental.
Segundo Faggionato (2002), a 
percepção ambiental está ligada ao 
ato de perceber e aproximar-se do 
ambiente em que se está inserido, 
aprendendo a proteger e cuidar 
do mesmo. Trata-se, portanto, de 
uma tomada de consciência das 
problemáticas ligadas ao ambiente. 
A construção de um saber que 
ressignifica o olhar para as diferentes 
naturezas e culturas, construindo 
novas realidades.
Partindo dessa premissa, o 
objetivo deste relato é abordar a 
temática das plantas medicinais 
e sua contribuição para a EA no 
espaço escolar. Acreditamos que 
retomar esta experiência nos 
possibilitará dialogar a respeito da 
importância da educação ambiental 
no contexto escolar; assim como 
sobre a relevância do diálogo e da 
construção coletiva, como feito na 
parceria entre as universidades e a 
escola.

Figura 1: Organizadores da oficina fitoterápicos e meio ambiente.  Fonte: Acervo dos autores
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METODOLOGIA 

A execução da oficina teve como 
caráter prévio trabalhar os sentidos, 
a reflexão e percepção dos alunos e 
alunas para com o meio que vivem 
e a problemática ambiental, de 
modo a proporcionar uma ruptura 
ao pensamento de que os cidadãos 
são incapazes de atuar como 
sujeitos nas agendas ambientais. A 
tomada de conhecimento sobre as 
plantas medicinais pode contribuir 
para pensar a qualidade de vida 
e sua interface com a valorização 
da diversidade de conhecimentos 
tradicionais.
Foram selecionadas plantas de fácil 
acesso aos territórios onde os alunos 
e alunas residem, usufruindo da 
linguagem popular para identificá-
las. Dentre as plantas trabalhadas, 
tivemos o alecrim, aroeira, cabelo de 
milho, camomila, canela de velho, 
casca de canela, capim-limão, erva 
cidreira, erva doce, hortelã, lavanda, 
manjericão, merthiolate, saião e a 
tanchagem (Figura 2). 
No primeiro momento, foi 
indagado qual a referência de 
natureza que cada educando 
possuía. Posteriormente, as plantas 
foram apresentadas dentro de 
uma dinâmica de identificação 
pelos alunos. Após esse exercício, 
apresentaram-se as propriedades 

Figura 2: Bancada com as plantas e xaropes 
levados para a oficina. Fonte: Acervo dos 
autores.

Figura 3: Roda com os participantes da oficina.                       Fonte: Acervo dos autores.

das plantas identificadas e o que 
poderíamos fazer a partir destas 
para promover a nossa saúde. 
Nesse sentido, em um terceiro 
momento, foram feitos chás 
e xaropes com propriedades 
antigripais, calmantes e digestivas, 
no qual os discentes envolvidos com 
a oficina fizeram uma degustação 
de cada produto obtido. Por fim, 
foi aberto um diálogo sobre a 
importância da natureza para cada 
um. Propusemos, também, uma 
reflexão sobre como as questões 
ambientais estão interligadas 
diretamente à responsabilidade 
humana, visto que é dessa união 
que surge a complexidade dos 
problemas enfrentados por nós, 
os quais não podem ser encarados 
separadamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

    Com a oficina, foi possível constatar 
que o trabalho de percepção 
no contexto da EA é um viés 
fundamental para a aproximação da 
relação homem-natureza, visto que 
o sentir, provar, tocar e ver as plantas 
(Figura 3) contribuiu  para  o resgate 
de biomemórias culturais (TOLEDO; 
BARRERA-BASSOLS, 2015) a partir 
do reconhecimento de que cada 
planta apresentada possivelmente 
esteve presente em algum momento 

na vida dos alunos. 
Desta forma, a oficina foi capaz 
de promover questionamentos 
sobre nossas relações com o meio 
natural, visto que cada aluno pôde 
identificar alguma planta e relatou 
esse conhecimento acessado 
através das suas avós, avôs, mães, 
pais, tios e tias. Logo, trabalhar a 
percepção ambiental relacionada 
aos conhecimentos tradicionais, 
contemplou a temática “Sociedade, 
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Saúde e Ambiente” proposta na IV 
Semana do meio ambiente.

CONCLUSÃO

Fica evidente para nós, com a 
experiência que tivemos, permeada 
por participação e interesse dos 
alunos, que a educação ambiental 
no espaço escolar contribui para a 
formação de sujeitos. Em diálogo 
com Toledo e Barrera-Bassols 
(2015), gostaríamos de enfatizar 
a importância da experiência e 
sabedoria de outros atores neste 
espaço, tendo em vista que o 
conhecimento acadêmico não é 
a única maneira de entender, se 
relacionar e agir sobre o ambiente e 
suas problemáticas.
Ressaltar as práticas tradicionais das 
plantas medicinais pode contribuir 
na descolonização do pensamento e 
fortalecer a Educação Ambiental, ao 
incluir pequenos relatos, histórias, 
referências parentais que trabalham 
a ancestralidade e passagem de 
conhecimento, em movimentos 
que “fogem à narrativa colonial 
moderna, pois abrem possibilidades 
para outras formas de se relacionar 
com as culturas-naturezas” 
(TRISTÃO; MARTHA, 2016).
Assim, a proposta desenvolvida na 
oficina demonstrou a necessidade 
de estimular a construção de 
conhecimentos outros a partir do 
(re)conhecimento e valorização 
do conhecimento discente no que 
tange à construção de um saber 
que ressignifica o olhar para as 
diferentes naturezas e culturas, 
construindo novas realidades a 
partir da percepção ambiental e do 
diálogo com diferentes saberes e 
atores. 
O tratamento de temas ambientais 
em espaços formais de educação 
permite captar, ao mesmo tempo, a 
percepção ambiental e a produção 
de saberes coletivos e individuais 
sobre o meio ambiente. Essa 
atividade só se tornou possível 
através do trabalho coletivo entre 
universidade/escola através da 
interdisciplinaridade. 
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A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE COMUNIDADES URBANAS

INSTALADAS EM ESPAÇOS TERRITORIAIS ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

RESUMO

Este artigo aborda, sob o ponto 
de vista do Direito, aspectos 

ambientais dos programas de 
regularização fundiária urbana 
desenvolvidos de acordo com o 
disposto na Lei nº 13.465/2017, 
em especial, as circunstâncias 
que tornam possível a sua 
implementação em núcleos 
urbanos informais instalados em 
Espaços Territoriais Especialmente 
Protegidos. Com esse objetivo, a 
partir da abordagem ao conceito de 
Espaços Territoriais Especialmente 
Protegidos e da introdução 
aos aspectos gerais da Lei nº 
13.465/2017, que dispõe sobre 
normas gerais da regularização 
fundiária urbana (Reurb), analiza-
se a viabilidade da aplicação dos 
institutos da Reurb aos núcleos 
urbanos informais instalados em 
espaços territoriais especialmente 
protegidos.   

Palavras-chave: Espaços Territoriais 
Especialmente Protegidos, 
Regularização Fundiária, Meio 
Ambiente Urbano.

INTRODUÇÃO

 A ocupação desordenada e 
irregular do espaço urbano é uma 
das principais ameaças ao meio 
ambiente natural e construído das 
cidades brasileiras, pois, no mais 
das vezes, o processo informal de 
expansão urbana tem se dado à 
custa do meio ambiente local.   
Especialmente no estado do Rio de 
Janeiro, em razão das peculiaridades 
morfológicas do seu relevo, grande 
parte dos núcleos urbanos informais 
ocupa áreas sob algum regime de 
proteção. 
Nesse contexto, o instituto da 
regularização fundiária se traduz 
em instrumento de política 
pública voltado à adequação das 
áreas irregularmente ocupadas 
às normas de ordenação urbana 
e às regras de conservação do 
equilíbrio ambiental. Assim, a exata 
compreensão da compatibilização 
entre os regimes especiais de 
proteção territorial e os instrumentos 
da regularização fundiária urbana 

revela-se fundamental para o 
desenvolvimento de políticas 
públicas comprometidas com 
a sustentabilidade do ambiente 
urbano.     

OS ESPAÇOS TERRITORIAIS 
ESPECIALMENTE PROTEGIDOS

 Com a promulgação de 
Constituição Federal de 1988 
(CRFB), a tutela do meio ambiente 
– natural, artificial, cultural e 
do trabalho – adquiriu status 
constitucional. Pela primeira vez 
na história do constitucionalismo 
brasileiro, foi dedicado um capítulo 
do texto constitucional à proteção 
ambiental, no qual, conforme o 
disposto no caput do artigo 225, foi 
proclamado o direito fundamental 
de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 
Além de prescrever direitos, a CRFB 
imputou uma série de obrigações 
ao Estado e aos cidadãos, dentre 
os quais, no artigo 225, § 1º, inciso 
III, o dever do Poder Público 
“definir, em todas as unidades 
da federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem 
especialmente protegidos”.
Como se pode notar, o constituinte 
delegou a delimitação da 
abrangência do conceito de 
espaços territoriais especialmente 
protegidos (ETEP) aos intérpretes da 
Carta de 1988. Sendo assim, apesar 
de ter raízes assentadas no inciso III, 
do §1º, do artigo 225 da CRFB, coube 
à doutrina desenvolver o conceito de 
espaços territoriais especialmente 
protegidos. 
Por todos, José Afonso da Silva 
leciona que (2004, p. 230), 

“Espaços Territoriais Especialmente 
Protegidos são áreas geográficas 
públicas ou privadas (porção do 
território nacional) dotadas de 
atributos ambientais que requeiram sua 
sujeição, pela lei, a um regime jurídico 
de interesse público que implique 
sua relativa imodificabilidade e sua 
utilização sustentada, tendo em vista a 
preservação e proteção da integridade 
de amostras de toda a diversidade de 
ecossistemas, a proteção ao processo 
evolutivo das espécies, a preservação e 
proteção dos recursos naturais”.

                        Como se nota, a expressão 
“Espaços Territoriais Especialmente 
Protegidos” engloba todas as 
espécies de áreas protegidas, ou seja, 
as Unidades de Conservação (Lei 
9.985/2000); as Áreas de Preservação 
Permanente – APP e as Reservas 
Legais (Lei 12.651/2012); e as Áreas 
de Proteção Especial (Lei 6.766/79).

A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
URBANA - REURB

 Segundo o artigo 46 da Lei 
nº 11.977/2009, “A regularização 
fundiária consiste no conjunto de 
medidas jurídicas, urbanísticas, 
ambientais e sociais que visam à 
regularização de assentamentos 
irregulares e à titulação de seus 
ocupantes, de modo a garantir o 
direito social à moradia, o pleno 
desenvolvimento das funções sociais 
da propriedade urbana e o direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado.” Embora tenha sido 
revogada, a norma supracitada 
traduz perfeitamente a noção de 
regularização fundiária.  
                             Atualmente, os procedimentos 
de regularização fundiária que 
tenham por objeto núcleos urbanos 
informais devem adotar o regime 
jurídico instituído pela Lei nº 
13.465/2017, que instituiu normas 
gerais e procedimentos aplicáveis 
à Regularização Fundiária Urbana 
(Reurb), a qual abrange medidas 
jurídicas, urbanísticas, ambientais 
e sociais destinadas à incorporação 
dos núcleos urbanos informais ao 
ordenamento territorial urbano 
e à titulação de seus ocupantes, 
observados os “princípios de 
sustentabilidade econômica, social 
e ambiental e ordenação territorial, 
buscando a ocupação do solo de 
maneira eficiente, combinando seu 
uso de forma funcional” (art. 9º, §1º, 
Lei nº 13.465/2017).
 Na forma do disposto no 
artigo 11 da Lei nº 13.465/2017, 
para fins de aplicação das normas 
e princípios da Reurb, entende-se 
como núcleo urbano informal o 
assentamento humano, com uso e 
características urbanas, constituído 
por unidades imobiliárias de 
área inferior à fração mínima de 
parcelamento prevista na Lei nº 
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5.868/1972, independentemente 
da propriedade do solo, ainda 
que situado em área qualificada 
ou inscrita como rural, quando 
clandestino, irregular ou no qual não 
foi possível realizar, por qualquer 
modo, a titulação de seus ocupantes. 
 Há de se notar que, para 
fins de aplicação dos instrumentos 
da Reurb, a Lei nº 13.465/2017 
estabelece duas modalidades 
de programas de regularização, 
a Reurb de Interesse Social 
(Reurb-S), aplicável aos núcleos 
urbanos informais ocupados 
predominantemente por população 
de baixa renda, assim declarados em 
ato do Poder Executivo municipal, 
e a Reurb de Interesse Específico 
(Reurb-E), destinada à regularização 
dos núcleos urbanos informais 
ocupados por população não 
qualificada como de baixa renda.  
Distinção que se faz relevante na 
medida em que a lei estabelece para 
os beneficiários de cada modalidade, 
especialmente no que tange à 
identificação dos responsáveis 
pela implantação ou adequação 
das obras de infraestrutura 
essencial e ao reconhecimento do 
direito à gratuidade das custas e 
emolumentos notariais e registrais 
em favor daqueles a quem for 
atribuído o domínio das unidades 
imobiliárias regularizadas (§5º, do 
art. 13 da Lei nº 13.465/2017). 
 Identificados e classificados 
os núcleos urbanos informais que 
devam ser regularizados, competirá 
ao Ente Público, no curso do 
projeto de regularização, organizá-
los, assegurando-lhes a prestação 
de serviços públicos aos seus 
ocupantes, de modo a melhorar as 
condições urbanísticas e ambientais 
em relação à situação de ocupação 
informal anterior e com a criação de 
unidades imobiliárias compatíveis 
com o ordenamento territorial 
urbano em relação as quais sejam 
constituídos direitos reais em favor 
dos respectivos ocupantes, mas 
preferencialmente em benefício 
das mulheres. Além disso, deverá 
o Poder Público garantir o direito 
social à moradia digna e às condições 
de vida adequadas, promovendo 
a integração social e a geração 
de emprego e renda, priorizando 
garantir a efetivação da função 
social da propriedade, a ordenação 
do pleno desenvolvimento das 
funções sociais da cidade e o bem-
estar de seus habitantes, a partir 

da concretização do princípio 
constitucional da eficiência na 
ocupação e no uso do solo, com vista 
à prevenção e ao desestímulo da 
formação de novos núcleos urbanos 
informais.
 Diante do regime jurídico 
que disciplina a implementação 
de projetos de regularização 
fundiária de acordo com a Lei da 
Reurb, evidencia-se a vinculação 
do instituto da regularização 
fundiária com a promoção de 
um modelo de desenvolvimento 
adequado à garantia do direito ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado. Num cenário urbano, 
como o da cidade de Niterói e 
tantas outras cidades brasileiras, 
no qual grande parte dos núcleos 
informais surge e se consolida 
dentro de áreas com algum grau de 
proteção territorial, é fundamental 
compreender em que medida é 
possível a sua compatibilização com 
o dever de conservação adequada 
e eficiente dos espaços territoriais 
especialmente protegidos. 

DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
DE NÚCLEOS URBANOS 
INSTALADOS EM ESPAÇOS 
TERRITORIAIS PROTEGIDOS

 Diferentemente do que faz 
em relação aos núcleos urbanos 
informais situados em áreas 
indispensáveis à segurança nacional 
ou de interesse da defesa (art. §5º, do 
art. 11, da Lei nº 13.465/2017) a Lei 
da Reurb não faz expressa restrição 
à possibilidade de aplicação dos 
instrumentos da Reurb a núcleos 
urbanos informais localizados em 
espaços territoriais especialmente 
protegidos. 
 Entretanto, a partir da 
análise dos §§ 2º, 3º e 4º, do art. 11, 
da Lei nº 13.465/2017, depreende-
se a possibilidade da promoção de 
projetos de regularização fundiária 
em núcleos urbanos informais 
instalados em Áreas de Preservação 
Permanente e em Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável.
De acordo com § 2º do art. 11, da 
Lei nº 13.465/2017, constatada a 
existência de núcleo urbano informal 
situado, total ou parcialmente, em 
área de preservação permanente ou 
em área de unidade de conservação 
de uso sustentável ou de proteção 
de mananciais definidas pela União, 
Estados ou Municípios, a Reurb 
observará, também, o disposto nos 

artigos 64 e 65 do Código Florestal 
(Lei nº 12.651/2012), hipótese 
na qual se torna obrigatória a 
elaboração de estudos técnicos que 
justifiquem as melhorias ambientais 
em relação à situação de ocupação 
informal anterior, inclusive por 
meio de compensações ambientais, 
quando for o caso. 
 Especificamente em relação 
aos projetos de Reurb que abranjam 
área de unidade de conservação de 
uso sustentável, a Lei nº 13.465/2017 
estabelece que, desde que admissível 
a regularização fundiária nos termos 
da Lei nº 9.985/2000, sua efetivação 
pressuporá a anuência do órgão 
gestor da unidade, condicionada à 
apresentação de estudo técnico que 
comprove a melhoria das condições 
ambientais em relação à situação 
de ocupação informal anterior em 
decorrência da implementação 
das intervenções de regularização 
fundiária propostas.
                                Assim, imprescindivelmente, 
a aprovação municipal do estudo 
técnico ambiental (art. 35, 
inciso VIII, Lei nº 13.465/2017), 
pressupõe, conforme disposto 
no caput do artigo 12, da Lei nº 
13.465/2017, além da aprovação sob 
a perspectiva urbanística, análise da 
viabilidade ambiental do projeto de 
regularização fundiária. 

CONCLUSÃO

 Ante ao exposto, a 
persecução dos objetivos da Reurb 
impõe a adoção de projetos que 
melhorem as condições urbanísticas 
e ambientais em relação à situação 
de ocupação informal anterior, 
garantindo condições mínimas 
necessárias à viabilização da 
prestação de serviços públicos aos 
seus ocupantes. 
Nesse sentido, a efetiva melhoria 
das condições urbanísticas e 
ambientais da localidade está 
em plena consonância com o 
estabelecido no Estatuto da Cidade 
(Lei nº 10.257/2001), segundo o qual 
a política urbana tem por objetivo 
ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e 
da propriedade urbana, devendo 
ser observados os compromissos, 
dentre outros, com a garantia do 
direito a cidades sustentáveis, 
de forma a garantir que o uso da 
propriedade urbana se dê em prol 
do bem coletivo, da segurança e do 
bem-estar dos cidadãos, bem como 
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do equilíbrio ambiental.
Com base nessas razões, desde 
que observada disciplina da 
Lei nº 13.465/2017, afirma-se a 
possibilidade de aplicação dos 
instrumentos da Reurb aos núcleos 
urbanos informais localizados em 
Áreas de Preservação Permanente, 
bem como em Unidade de 
Conservação de Uso Sustentável, 
neste último caso, observado o 
disposto na Lei nº 9.985/2000. 
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A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EUROPEUS

PARA APROVEITAMENTO ENERGÉTICO: DESAFIOS DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS

RESUMO

O primeiro passo para se obter 
êxito  na resolução de 

um problema, seja ele pessoal, 
empresarial ou social, é a 
capacidade de superar desafios. 
O segundo passo, contempla dois 
princípios básicos do trabalho: 
envolvimento e comprometimento 
plenos. A gestão municipal de 
resíduos sólidos urbanos muitas 
vezes opta por alternativas pouco 
eficazes e temporárias, significa 
não ter consciência do caminho 
mais adequado para as demandas 
ambientais, isto é, tratar o problema 
em escala perpétua. A ausência 
de exemplos práticos exitosos, 
muitas vezes, cria dificuldades aos 
envolvidos no gerenciamento de 
resíduos sólidos, sem estabelecer o 
estímulo e a motivação necessária 
dos vários setores envolvidos. Logo, 
políticas públicas voltadas para 
redução de massa e volume do lixo 
depositado em aterro, bem como a 
recuperação energética dos resíduos 
tem potencial para gerar receita 
e oportunidade de trabalho para 
população. Nessa linha, as ações 
praticadas nos países Europeus 
são referenciais importantes 
para estabelecer instrumentos de 
cooperação entre o Poder Público 
e iniciativa privada, executando 
projetos eficazes. Objetivo deste 
artigo é suscitar o debate acerca de 
políticas públicas implementadas 
na Europa, em especial em Portugal, 
as quais podem servir de auxílio 
para redução do lixo urbano, além 
de gerar receita para os municípios 
brasileiros.   

Palavras Chaves: Políticas Públicas, 
Recuperação Energética, Gestão de 
Resíduos Sólidos.

1. EIXO TEMÁTICO

 Apavorado com as 
desigualdades e a concentração de 
renda que dificultavam ou mesmo 
impediam a formação do mercado 
interno, Celso Furtado, ultrapassa a 
visão do economista e vê na política 
o desafio para mudar os padrões 
econômicos que acentuavam as 
desigualdades entre classe e nações 
(HENRIQUE, 2017). 
 Essa concepção do 
renomado economista ainda 
na década de 1970 ressalta a 
importância das políticas públicas 

como “respostas aos problemas da 
sociedade, onde o Estado através 
de processo dinâmico e complexo 
estabelece o que deve ser feito, 
atendendo aspirações legítimas 
para atingir um objetivo específico 
de interesse público” (RUAS, 2014).   
 Dentre os objetivos do 
desenvolvimento sustentável 
destacam-se o que preconiza dotar 
as cidades de significativa redução 
do impacto ambiental negativo 
per capita das comunidades (ODS 
nº 11), além daquele voltado para 
a reciclagem, reuso dos resíduos 
sólidos, ou seja, o consumo e 
produção sustentáveis (ODS nº 
12). Assim, é imperioso definir 
estratégias na organização e 
execução dos serviços públicos 
municipais, inclusive modelos 
de negócios entre o município 
e as empresas especializadas no 
recolhimento e destinação final de 
resíduos.   
 O 50º Programa de Ação 
Ambiental da União Europeia 
de 1992, já fazia recomendações 
no sentido de intensificar o uso 
de instrumentos econômicos 
na proteção ambiental. Esse 
procedimento acontecia com 
maior intensidade na Escandinávia, 
Áustria, Bélgica, França, Alemanha, 
Holanda e Reino Unido (AMARAL, 
2007).  
 Vigora, atualmente, o 
movimento para acabar com 
a pobreza, proteger o meio 
ambiente, estabelecer o bem-
estar. Tal iniciativa apresentada 
em 2015 resultou na Agenda 2030 

do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD), 
contendo novos Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável, entre 
outros o de dobrar a taxa global de 
melhoria da ciência energética, 
tornar consumo, a produção, as 
cidades e comunidades sustentáveis. 
Conquanto, avaliar sugestões e 
discutir políticas públicas voltadas 
para reduzir os impactos de aterros 
sanitários, é crucial.  

2. DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA

 Os Municípios, sem 
recursos financeiros acumulam 
dívidas de toda sorte, agravadas 
pela crise econômica mundial. 
Tudo isso contribui para destinação 
inadequada dos resíduos para 
lixões a céu aberto ou para aterros 
sanitários, opção paliativa de menor 
custo. 
A produção de lixo urbano em larga 
escala é problema mundial. Nesse 
contexto, o exemplo de Portugal 
tem demonstrado eficiência a partir 
do Decreto nº 187/2007, cujo teor 
concilia adequação de arranjos 
jurídicos, compromisso com o 
protocolo de Kyoto entre outros 
instrumentos úteis e necessários 
para o trato dos resíduos. 

3. JUSTIFICATIVA

 É de saber comum a 
demanda de infraestrutura 
municipal carente, onde existe 
enorme plexo de serviços albergados 
sobre sua competência, a despeito 
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Figura 1: Coleta de resíduos sólidos nas grandes cidades.              Fonte: Arquivo Prefeitura de Niterói



Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó iJu l h o-20

Pág. 56

Figura 2- Disposição de resíduos urbanos na Finlândia no ano de 2017. Material recuperado (material recovery), energia recuperada (energy recovery) e 
aterros (landfilling). Fonte: Quantidade de resíduos urbanos por método de tratamento em 2003 a 2017 (corrigida em 11 de janeiro 2019). 
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de reduzida capacidade financeira 
(MILARÉ, 2013). 
 De acordo como princípio 
da predominância do interesse, a 
razoabilidade prevalece na análise 
da situação concreta, porque o 
interesse que é local será também 
nacional (GONÇALVES, 2017), 
exatamente como no caso em 
epígrafe no intuito de desafogar o 
sistema de saúde de municípios 
vizinhos. 
 A União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios 
então podem firmar instrumentos 
de cooperação com órgãos e 
entidades privadas, até mesmo para 
o compartilhamento de recursos 
humanos e capacidade instalada 
para o exercício de projetos de 
desenvolvimento científico e 
tecnológico de inovação, mediante 
contrapartida financeira assumida 
pelo ente beneficiário na forma da 
lei (GONÇALVES, 2017), conforme 
dicção expressa nos artigos 219 A e B 
da CF/88. 
 Então, o objeto desse 
artigo é ressaltar a utilidade dos 
instrumentos flexíveis alinhados 
com a inovação tecnológica no 
intuito diminuir o peso e volume 
do lixo urbano, estruturados de 
maneira central de políticas públicas 
ambientais, de forma que possam 
influenciar ações voluntárias dos 
municípios conciliando aumento de 
receita e a melhoria da qualidade de 

vida da população.  

4. OBJETIVO EUROPEU

 A disposição de resíduos 
em aterros sanitários foi 
consideravelmente reduzida 
na Finlândia em 2017, onde 
aproximadamente 1% (um por 
cento) do lixo descartado pela 
população foi direcionado para 
aterros sanitários, conforme mostra 
a Figura1 abaixo:
O descarte de resíduos finlandeses 
para aterros foi substituído pela 
recuperação energética e produção 
de energia dos materiais em 
antigos resíduos de aterros, método 
predominante naquele país. 
Idêntico alinhamento ocorre em 
Portugal, que mediante o Decreto-
Lei n.º 178/2006 do regime jurídico 
para gestão de resíduos sólidos, 
prioriza a recuperação energética 
dos resíduos sólidos, tendo em vista 
os compromissos internacionais 
e comunitários assumidos pelo 
Estado Português de restringir 
drasticamente e no curto espaço 
de tempo o volume de resíduos 
depositados em aterros. 
Exatamente nesse sentido encontra-
se a redação do artigo 7º, item 2, 
referente ao Princípio da Hierarquia 
das Operações de Gestão de 
Resíduos: “A eliminação definitiva 
de resíduos, nomeadamente 
a sua deposição em aterro, 

constitui a última opção de gestão, 
justificando-se apenas quando 
seja técnica ou financeiramente 
inviável a prevenção, a reutilização, 
a reciclagem ou outras formas de 
valorização.  
Outro detalhe relevante na 
legislação portuguesa em comento 
foi a criação de instrumentos 
municipais de gestão de resíduos 
que concretizaram as orientações 
em um nível mais restrito, 
pormenorizando a revisão dos 
planos já existentes, a adaptação das 
licenças e inovações tecnológica, 
simplificando os licenciamentos e 
demais processos administrativos 
melhorando a relação entre o Estado 
e as Empresas Privadas atuantes 
neste segmento.      
De outro tanto, os recursos da 
informatização também foram 
destacados vez que potencializam 
a coleta, o tratamento estatístico 
das informações, relatórios de 
forma rápida e segura, otimizando 
recursos, disponibilizados via o 
intitulado Sistema Integrado de 
Registro Eletrônico de Resíduos – 
SIRER.
Verifica-se que o gerenciamento de 
resíduos em Portugal e na Europa 
rechaça de forma contundente a 
disposição de aterros sanitários, 
seja pelo fato de ocupar elevado 
espaço na área terrestre, como 
também a poluição do ar, da água, 
do solo, a produção de dióxido de 
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ar t i g o li V r e

carbono e metano prejudicando a 
atmosfera, ao reverso dos Objetivos 
do Desenvolvimento Sustentável. 

5. METODOLOGIA

Mediante os ensinamentos de Gray 
(2012), os sujeitos constroem seus 
sentidos de vários modos, inclusive 
com relação ao mesmo fenômeno. 
Portanto, a perspectiva teórica 
presente é o interpretativismo, qual 
seja a busca e a intepretação de 
realidades diferentes por métodos 
distintos. 
Conclui-se que a metodologia, 
aqui descrita, possui abordagem 
qualitativa, trabalhando com o 
método indutivo, basicamente do 
particular para o geral e mediante 
dados levantados.       
  
6. SÍNTESE DOS RESULTADOS 
OBTIDOS

A ordem econômica brasileira 
está alicerçada na valorização 
do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tendo por fim assegurar 
a existência digna conforme os 
ditames da justiça social. Nessa 
linha, a política constitucional 
especificada na Constituição de 
da República Federativa do Brasil, 
tem uma direção bem clara: “a do 
desenvolvimento” (AMARAL, 2007).
O tratamento térmico e a 
transformação digital aplicados à 
gestão de resíduos sólidos urbanos, 
sem dúvida é uma realidade 
internacional a ser considerada no 
Brasil e demais países que enfrentam 
paradigmas similares. Até porque 
geram crescimento social, renda e 
oportunidade de trabalho, além de 
reduzir o tamanho e volume do lixo. 
Espera-se que o exemplo da 
Europa aqui tratado de forma 
sucinta estimule os gestores 
públicos municipais na aplicação 
de políticas públicas concretas 
de desenvolvimento econômico 
e social, tais como a recuperação 
energética do lixo via WTE (Waste-
to-Energy). 
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Exercer a cidadania é buscar 
uma sociedade melhor para todos.

SEJA  VOLUNTÁRIO DA 
DEFESA CIVIL DE           

NITERÓI E 
AJUDE O MUNICÍPIO A SE 

TORNAR AINDA MAIS              
RESILIENTE 

www.defesacivil.niteroi.rj.gov.br

Maiores informações no site da Defesa Civil ou pelo telefone 2620-0199

Defesa Civil

http://defesacivil.niteroi.rj.gov.br/
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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



