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CARTA AO LEITOR
por Rafael Robertson, Secretário de Meio Ambiente de Niterói

Fundação Oscar Niemeyer 
Fotografia: Arquivo Prefeitura Municipal de Niterói.

 
 É com imensa satisfação que apresentamos mais uma 

edição da Revista do Ambiente de Niterói.
 

 Desde a publicação de sua primeira edição, no ano 
de 2017, a Revista do Ambiente de Niterói vem contribuindo 
como uma importante ferramenta de divulgação científica 
com temática ambiental, de forma acessível e gratuita, 
seguindo o princípio de que todos têm direito ao livre acesso 
à informação de qualidade. 

 
 Desta forma, a Revista do Ambiente de Niterói 
tem permeado os mais diversos espaços, das escolas às 
universidades, passando por comunidades tradicionais, 
ONGs e órgãos públicos, atingindo um público 
variado de leitores, suscitando debates e discussões e 
valorizando a divulgação de ações na área ambiental.   
 
 Nesta edição, compreendendo a amplitude dos temas 
ambientais, daremos continuidade à nossa missão trazendo 
temas como fauna silvestre, agroecologia, recuperação de 
áreas degradadas, melhorias na gestão pública, atuação 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente, descarte 
de resíduos, unidades de conservação, dentre outros. 
 
  Nos dias atuais, em que temos acompanhando 
tristes momentos de descrédito da ciência e crescimento 
de divulgação de notícias falsas, esperamos contribuir 
cada vez mais na valorização do conhecimento 
científico e em sua aproximação da sociedade. 
 
Boa Leitura!  
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EDITORIAL
Por Aline Moreno, Editora-chefe da Revista do Ambiente de Niterói

 
 
 
 
 
 

O ano é 2019. Um vírus inicia sua disseminação compondo 
um cenário pandêmico que traria inúmeras consequências 

em várias partes do planeta. Imersos em meio a essa trágica 
situação - incontáveis vidas perdidas, impactos na economia 
e nas relações humanas - se inicia o esforço integrado de 
cientistas de todas as partes do mundo. O desenvolvimento 
das tão sonhadas vacinas se tornaram nossa principal 
esperança neste momento de crise. E assim, mais uma vez, 
depositamos na ciência nossa expectativa de dias melhores.  
 
 Reconhecemos a admirável contribuição da ciência. 
Entretanto, é perceptível que essa ainda se mostre por vezes 
distante, encerrada nas paredes dos laboratórios de pesquisa. 
Por esse motivo, a divulgação científica se faz importante, tendo 
o principal objetivo de reduzir a distância entre academia e 
sociedade, fundamental em tempos sombrios de disseminação 
de notícias falsas e de desvalorização do conhecimento científico.

 
 Muito mais que a simples transferência de conhecimento 
unidirecional, a divulgação científica pode exercer expressiva 
influência na opinião dos leitores, levando informações, 
permitindo a troca de saberes e suscitando importantes reflexões 
sobre nosso papel na sociedade. No âmbito das questões 
ambientais, estimula a participação social e contribui para o 
empoderamento e para que a sociedade possa se posicionar 
sobre as ações que impactam diretamente no seu dia-a-dia. 
 
 Desta forma, ferramentas de divulgação 
científica, a exemplo da Revista do Ambiente de Niterói, 
auxiliam na difusão do conhecimento acadêmico para 
além dos muros das universidades. Permita-se nas 
próximas páginas viajar no universo do conhecimento! 
  
 Afinal, qual seria nossa melhor arma, senão a valorização da 
ciência na construção de um ambiente mais justo e sustentável?

Caburé (Glaucidium brasilianum) 
Fotografia: Sávio Bruno
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TAMANDUÁ-MIRIM (TAMANDUA TETRADACTYLA):  
UMA PRECIOSIDADE DA FAUNA NEOTROPICAL QUE TEM 
REFÚGIO EM UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DE NITERÓI, RJ

ar t i g o l i V r e

referenciadas em seu nome 
científico: Tamandua tetradactyla, 
ou seja, um tamanduá de quatro 
dedos. Já os membros posteriores 
possuem cinco dedos com garras 
menores. 

  Considerado um mamífero de 
porte médio, seu corpo varia entre 
47 e 77 cm, com uma cauda de 40 a 
68 cm e o peso em torno de 7 kg.      
                O tamanduá-mirim tem hábito  
escansorial, ou seja, vive tanto em 
estrato arbóreo quanto no chão, 
apresenta uma cauda preênsil, onde 
a porção ventral e a extremidade são 
desprovidas de pelo e pigmentadas 
por manchas mais escuras. O 
tamanduá-mirim possui visão e 
audição pouco desenvolvidas, o 
que é compensado pelo seu olfato 
bem apurado (NOWAK, 1999). 
    Esta espécie não possui 
dimorfismo sexual (EISENBERG e 
REDFORD, 1992), ou seja, macho 
e fêmea não possuem diferenças 
físicas que facilitem uma rápida 
determinação do sexo do exemplar. 

 
DISTRUIBUIÇÃO GEOGRÁFICA 
 
   O tamanduá-mirim ocorre 
apenas na América do Sul; a leste 
dos Andes, da Venezuela até o 
norte da Argentina e Uruguai 
(WETZEL, 1982, 1985ª; NOWAK, 
1999). No Brasil, o tamanduá-
mirim ocorre em todos os biomas: 
Amazônia, Caatinga, Cerrado, 

Mata Atlântica, Pantanal e Campos 
Sulinos (FONSECA et al., 1996). Ele 
pode habitar ambientes savânicos 
ou florestais, incluindo matas 
de galeria adjacentes a savanas 
e floresta tropical (EISENBERG, 
1989). Quando não estão ativos, 
descansam em ocos de árvores, 
tocas de tatus (RODRIGUES e 
MARINHO-FILHO, 2003) ou em 
outras cavidades naturais. 

   Em Niterói, RJ, temos avistado 
a espécie no período noturno, 
cruzando a Estrada da Serrinha 
(RJ102), rodovia que atravessa o 
Parque Estadual da Serra da Tiririca 
(2017), e em nossa experiência em 
parceria com o INEA/RJ há histórico 
de resgate devido a atropelamento 
em seu entorno, na parte referente 
à Maricá, RJ (2014), além de outro 
resgate em 2021, no entorno do 
Parque Natural Municipal de Niterói 
(PARNIT), de acordo com as mídias 
sociais da Prefeitura de Niterói. 

Sua dieta é composta 
principalmente por insetos 
sociais. Para obter seu alimento, 
faz buracos nos formigueiros e 
cupinzeiros utilizando suas garras 
(SILVEIRA, 1968), onde introduz sua 
língua, que além da saliva aderente 
também possui espículas voltadas 
para trás, nas quais os insetos 
se grudam. Pode visitar mais de 
50 ninhos e ingerir milhares de 
insetos diariamente (MARTINS 
e BRUNO, 2015). Há registros 
de consumo diário de cerca de 
9000 formigas por Tamandua 
mexicana, espécie similar que não 
ocorre no Brasil (MONTGOMERY, 
1985). Ocasionalmente, o 
tamanduá-mirim pode explorar 
colmeias para se alimentar do mel 
das abelhas (EMMONS e FEER, 
1990).

Seus fortes membros, com 
poderosas garras, também são úteis 
para manter o corpo o mais afastado 

INTRODUÇÃO 

O tamanduá-mirim é um 
mamífero placentário 

da superordem Xenarthra, 
ordem Pilosa. Integra a família 
Myrmecophagidae, que é composta 
por três gêneros e quatro espécies 
de tamanduás – destas, três se 
encontram no Brasil. Também é 
conhecido como tamanduá-de-
colete, em referência ao desenho 
escuro no seu pêlo que abrange 
parte da região dorsal até a ventral, 
assemelhando-se a um colete na 
curta e densa pelagem amarelo-
pálida. (REIS et al., 2006). Entre 
outras denominações, também 
é conhecido como melete, e em 
muitas regiões, a exemplo da 
Serra da Canastra, MG, embora 
relativamente raro, os habitantes 
mais antigos o chamavam de 
mixila.

Possuem focinho alongado e 
tubular e são desprovidos de dentes. 
Sua língua longa e extensível é 
adaptada para alimentação, onde 
capturam formigas e cupins com 
auxílio de sua saliva pegajosa. 
Portam garras dianteiras 
robustas, que utilizam para abrir 
os cupinzeiros e formigueiros 
(SILVEIRA, 1968), podendo também 
usá-las para se defender. Seus 
membros anteriores são robustos 
e cada um apresenta quatro 
dedos com garras recurvadas, 

Tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) no bioma Pantanal (MS), 2019.                               Fonte: Sávio Freire Bruno (Acervo Pessoal)                                                                                                                          

DIETA
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destes encontros sociais, ditos 
agonísticos. Quando ameaçados 
podem assumir a postura ereta, 
apoiando-se não só pelos membros 
posteriores, mas também pela 
cauda, enquanto mantém abertos 
os membros anteriores e expondo 
suas garras. Também podem se 
deslocar com desenvoltura sobre 
o solo, afastando-se de uma 
potencial ameaça e buscando áreas 
de vegetação mais densa para se 
abrigar.

Topos de árvores e buracos 
são locais preferíveis para esta 
espécie descansar, e seu hábito 
predominantemente arborícola 
também confere proteção contra 
a predação por animais terrícolas 
(NOWAK, 1999). Apesar disso, 
podem deslocar-se, alimentar-se 
e descansar no solo (RODRIGUES 
e MARINHO-FILHO, 2008). 
Estes animais possuem hábito 
predominantemente noturno, 
ocasionalmente, podem ser 
vistos ativos durante o dia.  
 
REPRODUÇÃO

 
    A reprodução geralmente ocorre 
no outono. Nesta estação, as 
fêmeas emitem uma vocalização 
característica ao crepúsculo, 
quando estão no cio. A gestação 

varia entre 130 a 150 dias (SILVEIRA, 
1968), ou mesmo, de acordo com 
Merrett (1983), entre 160 e 190 dias, 
e dá origem a apenas um filhote por 
vez, o qual detém grande cuidado 
parental, sendo carregado no dorso 
da mãe ou deixado em alguma 
toca quando ela vai se alimentar. 
A separação entre mãe e filhote 
ocorre, geralmente, após um ano 
de cuidados parentais, embora, 
conforme Naples (2001), o filhote 
possa ser visto acompanhando a 
mãe por tempo superior.

 
SAÚDE

 
     Como um mamífero vertebrado 
e como boa parte dos seres vivos, os 
tamanduás-mirins são susceptíveis 
a microrganismos patogênicos, 
condição potencializada pelo 
cativeiro e que podem ser 
zoonóticos. Sales et al. (2012) 
citam, a exemplo, a detecção 
de anticorpos para Leptospira 
e Brucella   em exemplares 
mantidos em zoológicos no Brasil. 

De forma geral, Lilenbaum e 
colaboradores (2004) sugerem que o 
contato com agentes patogênicos se 
dá através de animais domésticos, 
sinantrópicos ou os próprios 
humanos, devido principalmente 
à proximidade com áreas urbanas. 

Nos centros de conservação e 
zoológicos, estes animais chegam 
de diferentes localidades e 
biomas, nos mais diversos habitats 
(HAYSSEN, 2011), o que pode 
contribuir para a coexistência de 
diferentes patógenos no mesmo 
ambiente (ONI et al., 2004). Em vida 
livre, estudos de monitoramento 
da saúde dessas populações são 
imprescindíveis para garantir 
a sobrevivência e bem estar da 
espécie.

 
CONSERVAÇÃO

 
       A espécie possui ampla distri-
buição e é bem representada em 
áreas naturais protegidas (AGUIAR, 
2004). De acordo com a IUCN (2013) 
é classificada como Menos Preocu-
pante (LC). Entretanto, existem evi-
dências nos níveis de ameaça fora 
do Brasil. Foi relatada extinção lo-

possível das ações de defesa 
dos insetos (SUPERINA, 2012). 
     Os tamanduás-mirins podem ser 
vistos alimentando-se no chão ou 
nas árvores, acessando cupinzeiros 
arbóreos não disponíveis ao 
tamanduá-bandeira (OHANA et al., 
2015). Ao contrário do tamanduá-
bandeira, que apresenta cauda 
com pelagem densa, sua cauda 
livre de pelos e preênsil o auxilia na 
alimentação, defesa e locomoção 
(HAYSSEN, 2011) quando está nas 
árvores. Drumond (1992) acrescenta 
que estes animais são considerados 
importantes controladores de 
populações de insetos sociais, e 
estão sujeitos à disponibilidade 
regional e sazonal, visando a 
maximização do ganho energético.  
  

São animais solitários, 
mas podem ser vistos em 
casais por breves períodos 
durante a época de reprodução 
(RODRIGUES e MARINHO-
FILHO, 2008). Segundo Medri e 
Mourão (2010), ocasionalmente, 
pode haver encontros 
agonísticos, embora careça de 
estudos para com a espécie. 

Disputas territoriais, ou mesmo 
relacionadas ao comportamento 
reprodutivo, são exemplos 

ar t i g o l i V r e

Tamanduá-mirim: sua garra proeminente e o focinho alongado facilitam a busca e exploração do ambiente em busca de insetos, 
principalmente. Exemplar da Floresta Atlântica, proveniente do entorno do Parque Estadual da Serra da Tiririca, Maricá, RJ, 2014.            
Fonte: Sávio Freire Bruno (Acervo Pessoal)                                                                                                                 Foto: Sávio Freire Bruno.                                       

HÁBITOS
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cal no Chaco e leste paraguaio, cau-
sada por pressão de caça e outras 
atividades humanas (SMITH, 2007). 
No Uruguai, Superina  . (2010) en-
fatizam, particularmente, a perda 
de habitat devido às plantações de 
eucalipto como ameaça à espécie.

A espécie habita diversas Uni-
dades de Conservação espalhadas 
pela maioria dos estados do Brasil, 
abrangendo todas as regiões do país 
(OHANA et al., 2015) e não integra a 
lista oficial de espécies ameaçadas 
de extinção no Brasil (BRASIL, 2014).

Porém, segundo estudos, a 
caça, atropelamentos, ataques 
de cães domésticos, e principal-
mente a destruição de habitats 
naturais são fatores que podem 
contribuir para o declínio de 
suas populações. Marques et al. 
(2002) apontam, desde então, que 
no estado do Rio Grande do Sul 
a espécie tem sido classificada 
como Vulnerável (VU). Entretan-
to, a literatura disponível não faz 
menção, com a necessária ênfa-
se, ao preocupante e acelerado 
impacto negativo sobre a espé-
cie e as listas de espécies amea-
çadas ainda não contemplam o 
tamanduá-mirim, embora que, 
as principais ameaças abordadas 
a seguir, incitem uma real preo-
cupação com relação às suas po-
pulações e respectivos habitats. 
       

Embora não conste na lista ofi-
cial de animais ameaçados de ex-
tinção no Brasil, o tamanduá-mirim 
já desapareceu em diversas regiões. 
Além de ser vitimada nas rodovias, 
a caça, o ataque de cães domésti-
cos e, principalmente a destruição 
de habitats (MARTINS e BRUNO, 
2015), assim como os incêndios 
florestais estão entre as principais 
ameaças à espécie.

Corrêa e Vilella (2009) demons-
traram que de um total de 59 ta-
manduás-mirins encontrados 
sem vida, 49% dos óbitos estavam 
relacionados ao atropelamento 
em rodovias e 24% à caça ilegal, 
o restante, a causas diversas, ou 
seja, no estudo, cerca da metade 
da população de tamanduás-mi-

rins veio a óbito por atropelamen-
to de fauna e quase ¼ da popula-
ção, por crime relacionado à fauna.

 No Brasil, especialmente, a 
conservação do tamanduá-mi-
rim depende de ações mitiga-
tórias das principais ameaças 
à espécie, como a perda e frag-
mentação de habitat, a ausente 
ou precária estratégia de pre-
venção de acidentes em rodo-
vias nacionais, os incêndios flo-
restais, a pouca e tão ameaçada 
estrutura de gestão das unidades de 
conservação, assim como a neces-
sidade de estabelecer novas áreas 
protegidas. Para tanto, se faz ne-
cessária uma verdadeira estratégia 
de conservação da biodiversidade 
brasileira, incluindo ações em con-
junto que incluem a sensibilização 
e conscientização ambiental em 
programas de educação ambiental 
transdisciplinares, conservação e 
recuperação de habitats naturais 
dos biomas nacionais, incluindo 
novas unidades de conservação e 
melhorias na estrutura e no quan-
titativo das equipes das unidades 
existentes com pessoal especializa-
do e concursado, assim como, inves-
timentos na capacitação de equipes 
de gestão e fiscalização ambiental 

de forma geral. Essas estratégias 
também incluem políticas de com-
bate a incêndios florestais efetivas, 
de cuidados com a fauna, como 
centros de triagem e reabilitação de 
animais silvestres, assim como, efi-
cientes estratégias de reintrodução.  
      A conservação de habitats natu-
rais e a diversidade biológica como 
um todo é imprescindível para a 
saúde ecossistêmica, para a saúde 
planetária e, portanto, relacionada 
à conservação da biodiversidade 
como um todo, incluindo este im-
portante representante da fauna 
neotropical, o tamanduá-mirim. 
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RESERVAS PARTICULARES DO PATRIMÔNIO NATURAL E SUA 
CONTRIBUIÇÃO NA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

Unidades de Conservação 
são definidas como espaços 

territoriais com características 
naturais e paisagísticas relevantes, 
instituídas legalmente pelo 
Poder Público Federal, Estadual 
ou Municipal, com o objetivo 
principal de preservação de seus 
recursos naturais (BRASIL, 2000). A 
criação destas unidades contribui 
para possibilitar o controle do 
crescimento territorial e ainda por 
auxiliar no equilíbrio do clima, na 
conservação da biodiversidade, dos 
recursos hídricos e na melhoria da 
qualidade de vida da população em 
geral (MEDEIROS, 2006; VIANA, 
2016). 

A Lei Federal Nº 9.985 em 2000, 
que institui o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da 
Natureza, divide as unidades de 
conservação em categorias dentro 
de dois grandes grupos: o grupo 
das unidades de proteção integral 
e o grupo das unidades de uso 
sustentável. O primeiro grupo é 
composto por unidades em que se 
admite apenas o uso indireto dos 
seus recursos naturais e o segundo 
grupo é composto por unidades 

nas quais o uso sustentável 
de parcela dos seus recursos 
naturais pode ser compatibilizado 
a conservação da natureza. 

São categorias de unidades de 
conservação de proteção integral, 
de acordo com a lei mencionada: 
as Estações Ecológicas, Reservas 
Biológicas, Parques Nacionais, 
Monumentos Naturais e Refúgios 
de Vida Silvestre. Já o grupo das 
unidades de conservação de uso 
sustentável inclui as Áreas de 
Proteção Ambiental, Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico, 
Florestas Nacionais, Reservas 
Extrativistas, Reservas de Fauna, 
Reservas de Desenvolvimento 
Sustentável e as Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural.

As Reservas Particulares do 
Patrimônio Natural, conhecidas 
como RPPNs, foram criadas no ano 
de 1990, a partir da publicação do 
Decreto Federal nº 98.914/1990 
(revogado pelo Decreto nº 1.922, 
de 1996). Por serem unidades de 
conservação estabelecidas em 
terras particulares, possibilitam que 
estas áreas se tornem protegidas, 

contribuindo desta maneira com 
a conservação das áreas naturais. 
Após publicação da Lei Federal 
Nº 9.985 em 2000, as RPPNs 
passam então a ser reconhecidas 
oficialmente como categoria de 
unidade de conservação de uso 
sustentável (SOUZA et al, 2012). 

A gestão de uma RPPN compete 
ao seu proprietário, mas sempre 
que possível os órgãos ambientais 
deverão prestar orientação técnica 
e científica junto a estas unidades, 
auxiliando na elaboração do plano 
de manejo, na proteção e em sua 
gestão. Após sua criação, a RPPN 
é incluída no registro do imóvel 
e a sua constituição é perpétua.

No panorama das áreas 
protegidas brasileiras estas 
unidades prestam os mais diversos 
serviços ambientais à sociedade, 
possibilitando a preservação de 
recursos hídricos, das belezas 
cênicas e ambientes históricos, a 
manutenção do equilíbrio climático, 
manejo de recursos naturais, 
realização de pesquisas cientificas e 
educação ambiental, atuando ainda 
como zonas de amortecimento 
(WIEDMANN & GUAGLIARDI, 2018). 

De acordo com dados 
disponíveis no site do Ministério 
do Meio Ambiente (2021), o Brasil 
conta atualmente com o total de 
1.567 RPPNs, sendo os estados 
de Minas Gerais, Paraná e Bahia 
os que concentram a maior parte 
destas unidades. Dentre os Biomas 
que contam com unidades desta 
categoria, a Mata Atlântica é 
que reúne o maior número de 
RPPNs. Entes da federação podem 
reconhecer RPPNs mediante 
legislação específica para sua 
criação, sendo estas construídas 
com base no Sistema Nacional. 
A partir desta determinação, 
alguns estados e municípios 
já possuem a sua legislação 
própria (SOUZA et al., 2012).

No estado do Rio de Janeiro, 
as RPPNs já respondem por 
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Figura 1-   Mapa das Unidades de Conservação do Estado do Rio de Janeiro, contendo as RPPNS Estaduais 
e Federais. Publicado em 2019. Fonte: COGET/INEA. 
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mais de 8 mil hectares de Mata 
Atlântica protegidos, com 96 
RPPNs reconhecidas pelo órgão 
ambiental estadual de um total 
de 169 (INEA, 2020). Assim como 
outros estados brasileiros, o Rio 
de Janeiro possui normas próprias 
para reconhecimento das RPPNs, 
contando com uma legislação 
específica, o Decreto Estadual n° 
40.909/2007. Este decreto, além de 
regulamentar o reconhecimento das 
RPPNs no estado, passa a enquadrar 
as unidades reconhecidas 
na categoria de unidades de 
conservação de proteção integral. 
O proprietário que se interessar por 
tornar sua propriedade situada no 
estado do Rio de Janeiro uma RPPN 
pode consultar no site do Instituto 
Estadual do Ambiente os passos 
necessários, acessando o endereço 
eletrônico: http://www.inea.rj.gov.
br/biodiversidade-territorio/passo-
a-passo-para-criar-uma-rppn/.

A contribuição das RPPNs no Rio 
de Janeiro tem sido fundamental, 
uma vez que parte predominante 
dos remanescentes florestais do 
estado encontram-se no interior 
de áreas privadas (ALBUQUERQUE 
et al, 2012). É importante ainda 
salientar, que a criação destas 
unidades colabora na pontuação 
do índice de áreas protegidas 
municipais, componentes do Índice 
Final de Conservação Ambiental. 
Este Índice é utilizado para 
calcular a posição do município 
no ranking do ICMS Ecológico. 

O Programa Estadual de 
Apoio, instituído pelo Decreto 
Estadual 40.909/2007, possui a 
importância de estimular a criação 
de novas unidades desta categoria 
no estado, proporcionando 
apoio técnico e orientação aos 
proprietários que se interessem 
em tornar suas terras uma RPPN. 

Dados do Governo do Estado 
do Rio de Janeiro (2021) revelam 
que o município de Nova Friburgo 
atualmente é o que possui o maior 
número de RPPNs reconhecidas no 
estado, contabilizando 17 reservas 
e um total de 496,04 hectares de 
área de Mata Atlântica protegidas. 
Outros municípios que também se 
destacam por abrigar um expressivo 

número de RPPNs reconhecidas 
são Silva Jardim, Varre-Sai, Santa 
Maria Madalena e Teresópolis.  
A figura 1 mostra a localização 
de RPPNs Federais e Estaduais 
no estado do Rio de Janeiro. 

Buscando também estimular 
a implantação desta categoria 
de unidade de conservação no 
município de Niterói, o Prefeito Axel 
Grael assinou, em fevereiro deste 
ano, o Decreto 13.884/2021, que 
regulamenta a criação das RPPNs 
no âmbito municipal. Niterói, que 
já possui seu território composto 
por 56% unidades de conservação 
e áreas ambientalmente protegidas 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NITERÓI, 2018), pretende desta 
forma estimular o incremento 
das áreas verdes do município, 
incentivando a criação de RPPNs 
e possibilitando a formação de 
corredores e mosaicos interligados 
às unidades já existentes. 

Não existe um tamanho 
mínimo e máximo para que uma 
propriedade se torne uma RPPN. 
Seu reconhecimento depende da 
avaliação de seus atributos naturais, 
que é feita mediante vistoria técnica 
pelo órgão responsável por seu 
reconhecimento. São exemplos de 
atributos a presença de nascentes, 

beleza cênica, espécies ameaçadas e/
ou raras na propriedade. No Brasil há 
RPPNs reconhecidas com tamanhos 
que variam de 0,7 hectares a 80 mil 
hectares (SOUZA e FONSECA, 2018).  
 Nas RPPNs são permitidas 
algumas atividades, tais como 
desenvolvimento de atividades de 
ecoturismo, educação ambiental 
e pesquisas científicas, desde que 
previstas no seu plano de manejo. 
Essas atividades podem auxiliar para 
a geração de renda das propriedades 
e o aumento do conhecimento 
científico (SOUZA et al, 2012; 
FUNDAÇÃO FLORESTA, 2021).

Os proprietários que declararem 
sua propriedade como RPPN 
poderão dispor de benefícios, como 
por exemplo, a isenção do Imposto 
sobre Propriedade Territorial 
Rural (IRT) referente à área, a 
preferência na análise do pedido 
de concessão de crédito agrícola, 
prioridade na análise para projetos 
de conservação e financiamentos 
junto ao Fundo Nacional do Meio 
Ambiente (FNMA) e do MMA 
(Ministério do Meio Ambiente), 
além da possibilidade de formalizar 
parcerias com instituições públicas 
e privadas na proteção, gestão e 
manejo da área (SOUZA et al., 2012; 
FUNDAÇÃO FLORESTA, 2021). Há 
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Figura 2 -   RPPN Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), Cachoeiras de Macacu, RJ.        
Foto: Carlos Eduardo Amorim.
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também alguns compromissos a 
serem assumidos pelo proprietário 
para que se garanta a conservação 
da área, como o dever de divulgar 
a RPPN na região, elaborar e 
implementar seu Plano de Manejo, 
informar sobre as atividades 
desenvolvidas e as condições na área 
por meio de relatório a ser enviado 
quando procurado ou anualmente 
caso seja solicitado pelos os órgãos 
públicos, manutenção dos atributos 
ambientais, demarcar os limites 
da RPPN e sinalizar com placas 
informativas sobre a proibição 
de caças, pescas, desmatamentos 
(SOUZA et al., 2012).

Com relação ao meio ambiente, 
conforme já mencionado 
anteriormente, muitas serão as 
vantagens em relação à criação de 
uma RPPN. Dentre estas, os índices 
positivos para a conservação, caso 
seja considerada a relação custo 
e benefício, a contribuição para 
a ampliação das áreas protegidas 
no país e para a proteção da 
biodiversidade dos biomas 

brasileiros, a participação das 
instituições privadas no esforço 
nacional de conservação e o fato 
de serem facilmente criadas e 
acessíveis, comparadas aos outros 
grupos de unidades de conservação 
(SOUZA et al., 2012). Algumas 
RPPNs têm ainda sido utilizadas 
como áreas de soltura de animais 
silvestres, a exemplo da RPPN 
Reserva Ecológica de Guapiaçu, no 
município de Cachoeiras de Macacu, 
Rio de Janeiro. Podemos então 
perceber que, pelos motivos acima 
mencionados, a criação destas 
unidades possui papel importante na 
preservação dos biomas brasileiros. 
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O QUE TEM NO MEU PRATO?  
CONSTRUÇÕES ALIMENTARES DO VEGANISMO

POSTAGENS, COMENTÁRIOS, 
MEMES E HADTAGS: ESTILOS 
DE VIDA E OS PROCESSOS 
DE COMPARTILHAMENTO.

Apesar de se expressarem 
em campos específicos, 

os memes e hagtags tendem a 
operar no campo de um humor e 
no compartilhamento, partindo 
da busca de um alcance midiático 
o qual enuncia e pondera 
identificações.

 Na análise dos processos 
discursivos, Foucault (2008) é um 
ótimo aliado no que diz respeito à 
reflexão sobre percepção, em que 
o discurso, como materialidade, 
é conjugado com o enunciado e 
o saber. Ao estar inscrito em uma 
realidade discursiva, o homem 

se constrói como um sujeito 
discursivo. Construindo sua própria 
existência, o sujeito se confunde 
com o objeto, sendo, ambos, frutos 
do que se diz sobre os mesmos. 

Nesse viés, torna-se sugestivo 
perceber os membros dos grupos 
vegans nas plataformas virtuais 
como sujeitos discursivos, 
os quais tendem a estruturar 
seus dizeres de acordo com as 
normas da teia institucional 
que estão inseridos. A raridade 
dos enunciados evidencia uma 
conservação dos mesmos, os quais 
possuem um valor que os sujeitos 
buscam se apropriar, reproduzir 
e transformar. Nesses circuitos 
previamente estabelecidos, os 
sujeitos proliferam os sentidos 
e se posicionam no interior da 
instituição – na estrutura de poder. 
“Por serem raros os enunciados, 

recolhemo-los em totalidades que 
os unificam e multiplicamos os 
sentidos que habitam cada um 
deles” (FOUCAULT, 2008, p.141). 
 A formação discursiva, 
definida na possibilidade de: 
“estabelecer um conjunto 
semelhante”; ou “mostrar como 
qualquer objeto do discurso em 
questão encontra o seu lugar 
e sua lei de aparecimento”; ou 
“mostrar que ele pode dar origem, 
simultânea ou sucessivamente, a 
objetos que se excluem, sem que 
ele próprio tenha de se modificar” 
(FOUCAULT, 2008, p.50). As 
regularidades são, portanto, 
parte da formação discursiva. 
    Cabe ressaltar que foram 
percebidos frequentes casos 
de mobilidade dos membros 
entre os grupos. As identidades 
indicam serem móveis, mutáveis e 
complexas, e não fixas e constantes. 
Diante da vivência na rede social, as 
identidades dos membros indicam 
se constituir com fluidez, em que 
muitos participam de mais de um 
grupo virtual com identidades 
superficialmente específicas. Tais 
membros adequam os seus discursos 
– postagens e comentários – de 
acordo com as expectativas sociais 
dos outros membros do grupo. 
        Erving Goffman é um 
excelente autor a direcionar 
esse debate sobre a linguagem 
comportamental e traduz de 
forma dramaturga as estruturas 
a partir do que se concebe como 
interacionismo simbólico. Em 
A representação do eu na vida 
cotidiana (2008), Goffman trabalha 

Figura 1 - Temperos em panela de barro. Foto: Salvador Scofano. Acervo Comer pra quê? Fundação 
Oswaldo Cruz
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“O segredo da saúde é a reconexão consigo mesmo. Por isso eu acredito que o veganismo é o caminho que devemos a longo prazo seguir para 
solução ética e ambiental das dores do nosso planeta. Ter compaixão com os animais é o primeiro passo para compaixão coletiva e sem limites, o 

amor é a cura e solução”. (Cláudio, Grupo Ogros Veganos, www.facebook.com).
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a relação entre a constituição do eu 
(self ) e do significado. O significado 
carrega um peso interacional. 
A vida social se compara a um 
estado dramatúrgico, em que 
os atores envolvidos em uma 
interação (simbólica) manipulam 
as impressões. A manipulação 
se configura como recursos 
estratégicos, em que a intenção 
de informar algo se camufla na 
não intenção de informar algo.  
 
Os usos sociais dos alimentos: 
memórias, sabores e saberes 
 
        A pesquisa buscou descrever os 
ingredientes e suas combinações 
compartilhados entre os membros 
dos grupos vegans nas plataformas 
virtuais. O campo sugeriu que, 
ao compartilharem um modo 
de comer específico, muitos 
membros ensinam os outros 
novas possibilidades não antes 
experenciadas de se alimentar, ou 
seja as receitas mostram seu caráter 
mutável, negociando e agregando 
sabores, saberes, memórias e 
intenções. A chamada carne de jaca, 
germinados, entre outros, compõem 
um catálogo de experiências quase 
como irrevogáveis aos aspirantes à 
cultura vegan, compondo os rituais 
dos processos próprios de uma 
iniciação. 

Cabe ressaltar que, uma vez que 
o ativismo vegan aponta uma forte 
base na alimentação, a divulgação 
de receitas que interditam o uso 
de carne e derivados se constitui 
como uma ferramenta política 
de divulgação, visibilidade e 
digestibilidade – ou seja: ser vegan 
é possível sim e tem sabor no 
veganismo. 

Nesse sentido, a pesquisadora 
incorporou tais receitas no seu 
cotidiano alimentar, a fim de 
enriquecer a descrição e análise 
do processo de uma veganização, 
estigmas, troca de saberes e 
criatividade de sabores. Foram 
experenciados os desafios de ser 
vegan: como é preparar refeições 
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vegans no interior de uma família 
carnista; como lidar com a restrição 
alimentar e a moralidade específica 
em situações sociais, sobretudo 
nas que se centralizam em comer 
conjuntamente; como lidar com 
o manejo de alimentos novos no 
preparo da comida; como lidar com 
os sabores e construir memórias; 
como “abrir mão” da memória 
registrada no sabor proibido. 
    Diante da investigação em 
andamento, os discursos 
dos membros apresentam 
categorizações de vida e 
sofrimento, ambas coletivamente 
compartilhadas e que apenas 
animais vertebrados poderiam 
incorporar tais questões. Dessa 
forma, parece enunciar que quanto 
mais próximo o não-humano esteja 
do humano menos comestível o 
mesmo seria. Nesse processo de 
proximidade e identificação, lhes 
são atribuídos valores humanos 
que reforçam as sociabilidades 
presentes. Nessa perspectiva, 
anseiam os debates sobre Natureza 
e Cultura, uma vez que os discursos 
dos membros dos grupos virtuais 

frequentemente associam a não 
comestibilidade de animais à 
diferenciação do natural ou cultural.  
        Dessa forma, o campo convidou 
a pesquisa a refletir sobre a que 
medida tais conceitos também se 
inscrevem na teia social, ou seja, 
são relacionais e constituídos no 
processo histórico. 

Norbert Elias, em O Processo 
Civilizador (1993), contribui 
de maneira relevante ao tema. 
Assim como Sahlins, em Cultura 
e Razão Prática (2003), no qual 
o autor reflete sobre os níveis de 
comestibilidade entre animais 
domésticos (cachorro, gato e cavalo) 
e não domésticos (porco, vaca, boi, 
galinha). Em muitas sociedades, a 
abstinência do consumo de carne 
fora associada a noções morais 
de pureza e racionalização, por 
ser considerada com poder de 
poluição do corpo e do espírito, 
provocando uma degradação moral 
e física. As sociedades humanas são 
definidas no Ocidente a partir de 
critérios de exclusão ontológicas, 
estruturadas em contraste com 
os outros seres. Tais critérios 

Figura 2 - Ora pro nóbis. Foto: Salvador Scofano. Acervo Comer pra quê? Fundação Oswaldo Cruz.
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Figura 3 - Jaca Fracionada para venda. Foto: Salvador Scofano. Acervo Comer pra quê? Fundação Oswaldo Cruz.
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podem se ampliar de acordo com 
a construção de novos outros no 
interior da comunidade moral, 
sejam esses categorizados como 
negros, mulheres, por exemplo. 
Essas ordens classificatórias 
tendem a excluir os que estariam 
mais próximo da natureza e 
integrar os que estariam mais 
próximos da cultura, evidenciando 
relações de poder entre agentes 
morais. Leach (1983) coloca que a 
noção de natureza é construída em 
subordinação para com a cultura. 
Nessa perspectiva ocidentalizada, 
a cultura coloniza a natureza se 
estruturando como uma instância 
superior justificada pela existência 
da razão e sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente manuscrito, foi 
buscado apontar determinadas 
variáveis de reflexão sobre a cultura 
vegan e as escolhas alimentares na 
composição do prato. A pesquisa 
geral transitou pelos modos online 
e offline (festivais e feiras vegans), 
porém, a fins de recorte, o atual 
manuscrito sintetizou o debate das 
plataformas online.

De todo modo, tanto nos grupos 
investigados nas redes sociais, 
quanto nas feiras e festivais que 
os informantes se encontravam, 
frases como “Animais são amigos, 
não comida” dividiam espaço 
com “Descasque mais, desembale 
menos”. Esses sentidos indicaram 
um possível diálogo entre esses 
símbolos, que, pareciam se pautar 
em conceber uma visão específica 
sobre a relação natureza e cultura no 
cotidiano dos observados, e formas 
de vida sustentáveis, baseadas no 
chamado consumo verde. 

Ao passo que o animal 
não humano passava a ser 
reivindicado como um sujeito 
de direitos (PERROTA, 2016), ou 
seja, incorporado à sociedade 
humana e ao sistema legislativo, 
se apresentava um cuidado com a 

natureza e com o corpo biológico, 
que atrelava a alimentação 
saudável com uma vida sustentável. 
E, nesse fluxo de símbolos, o tom 
civilizatório, que a ética vegana 
pareceu se apoiar, indicava nortear 
os parâmetros de emancipação de 
uma consciência que buscavam os 
observados, que se contrapunham 
às categorias nativas carnista e 
barbárie. 

Na medida em que o especismo 
indicou representar uma 
concepção da violência, emergia, 
nas entrevistas, o diálogo entre dor 
e justiça, que parecia estar mediado 
pelo grau de semelhança com 
animais humanos. A partir de uma 
tipologia da vida, se apresentava 
uma tipologia das comestibilidades 
(SAHLINS, 1979). E, portanto, da 
violência: como determinados 
seres vivos com características 
específicas estavam passíveis em 
serem vistos como sujeitos de 
direito, e não mais como alimentos. 

E foi aí que se apresentou o sentido 
de senciência, que classificaria 
potencialidades de dor, consciência 
e afeto em determinados animais 
não humanos, tornando-os não 
comestíveis. Nessa medição 
de senciências, que carrega a 

representatividade dos direitos 
dos animais não humanos, uma 
simetria entre as espécies estaria 
sendo reivindicada. E, diante do 
que poderia se chamar de uma 
hibridização, indicou emergir o 
fenômeno da assemelhação de 
comportamentos humanizados 
do animal não humano, que se 
expressam em ações específicas, 
identificadas como humanas, 
como chorar, amar, acalentar, ou 
amamentar. 

Nesse sentido, o campo 
evidenciou a trama ontológica 
que permeia as emoções e as 
identificações, uma vez que denota 
os sistemas morais, convidando 
a pesquisa a compreender a 
complexidade das estruturas 
alimentares e a composição do prato. 
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REINTEGRAÇÃO DE ANIMAIS SILVESTRES À NATUREZA POR 
MEIO DE SOLTURA BRANDA  (SOFT RELEASE) NO NÚCLEO 
DARWIN, PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA, 
NITERÓI, RJ

INTRODUÇÃO 
 

   O município de Niterói apresenta 
uma fauna silvestre composta 
por uma diversidade de espécies 
representativas da mata atlântica, 
com aproximadamente 1.000 
espécies de invertebrados 
terrestres e marinhos e mais de 500 
espécies de vertebrados incluindo 
mamíferos, répteis, anfíbios e aves 
e, dentre estas, espécies endêmicas, 
ameaçadas de extinção, exóticas 
e ainda espécies migratórias 
(PLANO DE MANEJO PESET, 2015). 
     Assim como nas demais regiões 
de mata atlântica do estado do 
Rio de Janeiro, a fauna selvagem 
de Niterói se encontra exposta a 
diversas ameaças, incluindo caça, 
perda do habitat, introdução de 
espécies invasoras, atropelamentos, 
interação com animais 
domésticos, dentre outras, as 
quais contribuem para o aumento 
de ocorrências e do número de 
animais resgatados no município. 
     De acordo com dados do ano de 
2020 da Coordenadoria de Meio 
Ambiente da Guarda Civil Municipal 
de Niterói (CMA Niterói) foram 
resgatados no município o total de 
3.132 animais silvestres. Após serem 
resgatados e terem sua condição 
física avaliada, quando necessitam 
de atendimento veterinário, 
estes animais são encaminhados 
para instituições de reabilitação 
localizadas em outros municípios 
do Estado e, após o processo de 
reabilitação, na maioria das vezes 
não mais retornam a Niterói.  
    Com isso, a saída desses animais 

em número elevado pode culminar, 
em longo prazo, na perda da 
diversidade genética da fauna 
silvestre do município. Desta 
forma, todo esforço para que os 
animais possam ser reabilitados 
e reintegrados ao ambiente 
natural de Niterói é importante. 
  A partir desta constatação, 
integrantes da Câmara Técnica 
de Fauna Silvestre do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente de 
Niterói (COMAN), juntamente com 
Médicos Veterinários especialistas 
em atendimento a animais silvestres 
que atuam em Niterói e a equipe do 
Núcleo Darwin do Parque Estadual 
da Serra da Tiririca desenvolveram 
uma parceria para realização de 
um projeto para reintegração à 
natureza de animais resgatados 
e reabilitados no município. A 
fase inicial do projeto incluiu a 
soltura de indivíduos jovens de 
gambás-de-orelha-preta (Didelphis 
aurita) e ouriço-cacheiro (Coendu 
prehensilis), através do método 
de soltura branda (soft release). 
  O método de soltura branda 
possui por objetivo possibilitar uma 
transição gradual dos animais para 
a natureza, através do fornecimento 
de abrigo e condicionamento pré-
liberação (de MILLIANO et al. 
2016). Normalmente é aplicado 
quando o animal necessita de 
ajuda para adaptar-se ao ambiente 
natural, desta forma, estes são 
alojados em um recinto fechado 
construído no local onde será 
realizada a soltura (recinto de 
aclimatação), permanecendo por 
um período determinado, de forma 
a aumentar a probabilidade de que 
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o mesmo estabeleça fidelidade a 
este território (CAVALCANTI et al., 
2015). É um método comumente 
usado em projetos de soltura, 
contribuindo para elevar a chance 
de sobrevivência, favorecer 
condição corporal, constância 
do local e reprodução de animais 
soltos. Como os animais foram 
resgatados ainda quando filhotes, 
permanecendo por período 
prolongado no ambiente de cativeiro 
durante a reabilitação, o método de 
soltura branda foi escolhido para 
preceder o processo de soltura. 
           O projeto ocorreu entre os meses 
de dezembro de 2020 e janeiro de 
2021 e sendo realizada a reintegração 
à natureza de nove indivíduos 
jovens de D. aurita e um indivíduo 
jovem de C. prehensilis (Fotos 1 a 5). 

METODOLOGIA

      Os animais atendidos no projeto 
foram resgatados nas proximidades 
do PESET, justificando-se assim a 
escolha do local para sua soltura, 
pois segundo Rocha-Mendes et al 
(2006) é importante que esta seja 
feita nas proximidades onde o se 
realizou o resgate dos animais. Os 
filhotes de gambá foram resgatados 
no dia 10 de setembro de 2020, 
após ataque de cão doméstico que 
resultou no óbito materno, sendo 
estes encaminhados aos cuidados 
das Médicas Veterinárias Andrea 
Soffiatti Grael e Daphnne Chelles 
Marins. Já o filhote de ouriço-
cacheiro foi resgatado no dia 15 de 
setembro, sendo encaminhado aos 
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cuidados do Médico Veterinário 
Gabriel Munay Kindlovits.  
        Ao passarem pelo processo de 
reabilitação em cativeiro, os filhotes 
puderam ser atendidos em suas 
necessidades básicas, garantindo-
se sua sobrevivência e permitindo 
que pudessem atingir peso e 
higidez necessária para serem 
destinados ao processo de soltura. 
        Após a conclusão do processo de 
inicial de reabilitação e realização de 
avaliação clínica, os animais foram 
considerados aptos à soltura e então 
encaminhados para o recinto de 
aclimatação, construído ao lado da 
Sede do Núcleo Darwin, em área 
natural no interior do PESET. Para 
sua construção foi utilizada tela 
metálica em material galvanizado, 
com a dimensão aproximada de 
2x2 metros, sendo o recinto fechado 
na porção superior, de forma a 
garantir a permanência dos animais 
pelo período necessário (Foto 6). 
Adicionalmente, foi acrescentada 
uma cobertura de folhas na região 
superior do recinto, promovendo 
assim proteção contra chuva e sol e 
permitindo que a luz solar pudesse 
adentrar partes do recinto. Foram 
também colocados inúmeros galhos 
em seu interior, para que os animais 
pudessem exercitar a subida e 
deslocamento e uma mantida 
uma área de fuga, para segurança 
e privacidade dos animais. 
     Durante a aclimatação, os 
animais receberam alimentação 
e água potável uma vez ao dia, 
sendo mantido reduzido contato 
com humanos, de forma a diminuir 
os efeitos do imprinting. Sempre 
que possível, foram ofertados 
alimentos encontrados no local, 
de forma a estimular a busca por 
estes após a soltura dos animais.  
   Os nove filhotes de gambás 
foram alojados no recinto no 
dia 17 de dezembro de 2020, 
onde permaneceram até o dia 
03 de janeiro de 2021 e o filhote 
de ouriço-cacheiro no dia 08 de 
janeiro de 2021, permanecendo 
no recinto até o dia 20 do mesmo 

mês. O processo de aclimatação 
dos filhotes de gambá seguiu o 
protocolo do Boletim técnico 
ABRAVAS - Projeto marsupiais: 
Cuidados, reabilitação e soltura 
do gambá-de-orelha-preta (2020). 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
   A Norma Operacional INEA 
(2014), define as unidades de 
conservação de proteção integral 
como potenciais áreas de soltura, 
sendo locais privilegiados para 
proteção das espécies silvestres. Por 
esse motivo e por tratar de espécies 
de ocorrência na região, o PESET foi 
escolhido para realização do projeto.  
 O recinto fechado possibilitou 
a permanência dos animais e 
avaliação de seu comportamento 
diário. Ao serem constatadas 
condições ideais para a soltura, 
procedeu-se a abertura da porção 
superior do recinto, onde os 
animais puderam deixá-lo em seu 
próprio ritmo. Com isso, os gambás 
iniciaram a saída do recinto no 16º 
após sua chegada, finalizando o 
processo no 18º dia, com a saída do 
último indivíduo. No caso do ouriço-
cacheiro, a abertura ocorreu no 10º 

dia após sua chegada, com o animal 
deixando o recinto definitivamente 
após dois dias aberto.  
      Após a saída dos animais, o 
recinto foi ainda mantido aberto 
com água e alimento disponíveis por 
dois dias, para caso retornassem. 
Esse comportamento foi observado 
no jovem de ouriço-cacheiro, que 
retornou ao recinto um dia após sua 
saída, onde permaneceu por mais 
dois dias mesmo com o recinto aberto.  
Após a conclusão da soltura, o 
monitoramento constante da região 
tem sido realizado, não sendo 
detectada nenhuma ocorrência com 
os animais no local da soltura e área 
adjacente. O ouriço-cacheiro foi 
observado em área próxima à soltura 
três dias após deixar o recinto. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
          
         As espécies envolvidas neste 
projeto de aclimatação e soltura 
compreendem mamíferos que 
desempenham função ecológica 
de importância nos ecossistemas 
onde habitam, contribuindo 
principalmente na dispersão de 
sementes e, no caso dos gambás 
ainda como bioindicadores da 
qualidade do habitat e controle de 

Foto 1 - Filhotes de gambá-de-orelha-preta(Didelphis aurita) em reabilitação em cativeiro. Foto Daphnne Chelles.
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pragas urbanas. Muitas vezes ao 
se aproximarem de residências 
no ambiente urbano, estes 
animais são vítimas de repúdio 
pelo ser humano, além estarem 
expostos a atropelamentos 
e ataques por animais 
domésticos, o que acabar 
por expô-los a importantes 
ameaças (OLIVEIRA et al, 2013). 
     Segundo Rocha-Mendes et al 
(2006), os trabalhos envolvendo 
reabilitação e soltura no 
Brasil são considerados raros 
se comparados ao número 
de animais apreendidos 
ou resgatados levados às 
instituições competentes. Por 
esse motivo, este trabalho possui 
adicionalmente a importância 
de contribuir no fornecimento 
de novas experiências no 
manejo e soltura dos animais.  
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SAZONALIDADE DAS VARIÁVEIS METEOROLÓGICAS NA APA 
DE GUAPIMIRIM

RESUMO 
 

    A Área de Proteção Ambiental 
(APA) de Guapimirim exerce papel 
fundamental na conservação 
da qualidade da água, da 
biodiversidade, na manutenção 
do clima e nas características 
hidrológicas da região. O presente 
estudo teve como objetivo analisar 
o comportamento sazonal das 
variáveis meteorológicas na APA 
de Guapimirim, utilizando dados 
coletados durante os anos de 2011 
a 2015. De modo geral, observou-
se que os meses que tiveram 
maiores acúmulos pluviométricos 
tiveram seus eventos de 
precipitação acentuados por 
passagens de sistemas frontais, 
cavados atmosféricos e/ou 
pela intensificação da ZCAS 
durante esses períodos. Já 
os meses que tiveram déficit 
em seus acumulados tiveram 
seus eventos de precipitação 
atenuados e/ou bloqueados 
pela influência da ASAS. 

 
Palavras-chaves: precipitação; 
Leste Fluminense; 
sistemas meteorológico

INTRODUÇÃO 
 

   A APA de Guapimirim possui 
uma extensão de 14.340 hectares, 
que compõe a maior área de 
manguezal preservada do Estado 
do Rio de Janeiro e tem seus limites 
estabelecidos nos municípios de 
São Gonçalo, Itaboraí, Guapimirim e 
Magé (Figura 1). A região é drenada 
pelos cursos de diversos rios e canais, 
sendo os principais os rios Guapi-
Macacu, Caceribu e Guaxindiba/
Alcântara, que se destacam pelo 
grande porte de vazão. A bacia 
hidrográfica do rio Guapi-Macacu 
está inserida no sistema hidrográfico 
da Baía de Guanabara, e o sistema 
Imunana-Laranjal capta água 
desse rio para abastecer as cidades 
de Niterói, São Gonçalo, Ilha de 
Paquetá, Itaboraí e parte de Maricá 
(ANA, 2010). É importante salientar, 
que mesmo após os problemas 
relacionados a crise hídrica em 

2015, uma bacia hidrográfica de 
tamanha relevância, como a do rio 
Guapi-Macacu, que atende cerca 
de 2,5 milhões de habitantes, ainda 
possui uma significativa carência 
de dados meteorológicos em 
sua extensão.       

Figura 1 - Mapa do uso e ocupação do solo da APA de Guapimirim no ano de 2005. Fonte: Oliveira (2015).

  Os principais sistemas 
meteorológicos que atuam 
na região são o Anticiclone 
Subtropical do Atlântico Sul 
(ASAS), que durante o inverno atua 
sobre o sudeste do Brasil, inibindo 
movimentos ascendentes do ar, e 
portanto, a formação de nuvens 
e precipitação;  e os eventos 
causadores de precipitação como a 
Zona de Convergência de Atlântico 
Sul (ZCAS), os sistemas frontais 
(SFs), as linhas de instabilidade 
(LIs), os sistemas convectivos de 
mesoescala (SCMs) e as brisas. A 
região de estudo permanece sob 
a influência do ASAS na maior 
parte do tempo. Tal sistema é 
responsável pelas condições de céu 
claro ou com pouca nebulosidade 
e ventos de direção nordeste de 
fraca intensidade. Esta situação de 
estabilidade é interrompida pela 
chegada de sistemas transientes 
causadores de precipitação, dentre 
eles, os mais atuantes sobre o 
regime de chuvas nessa região são 

ZCAS e SFs (REBOITA et al., 2010). 
  A estação meteorológica 
instalada na sede do ICMBio na 
APA de Guapimirim coletou dados 
meteorológicos em uma região 
com enorme carência de dados 
para pesquisa acadêmica. Este 

estudo, apesar de contar apenas 
com cerca de 4 anos de dados, é 
inédito para a região. Nesse sentido, 
este artigo tem como objetivo 
analisar o comportamento sazonal 
de variáveis meteorológicas 
que influenciam as condições 
ambientais da APA de Guapimirim, 
durante os anos de 2011 a 2015, 
e relacionar o comportamento 
dessas variáveis aos sistemas 
meteorológicos atuantes. 

 
MATERIAL E METÓDOS:  
 

     As variáveis meteorológicas 
de precipitação pluviométrica, 
umidade relativa do ar, radiação 
solar e temperatura do ar 
foram coletadas pela estação 
meteorológica instalada na sede do 
ICMBio, que esteve em operação 
durante o período entre agosto 
de 2011 e novembro de 2015. Essa 
estação meteorológica é do tipo 
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automática e suas coordenadas 
geográficas são 22º40’36’’S; 
42º58’32’’W e a altitude é 2,245 m. 
          Além disso, foram obtidos 
os boletins técnicos dos eventos 
meteorológicos ocorridos no 
período de 2011 a 2015, através do 
site do Centro de Previsão de Tempo 
e Estudos Climáticos - CPTEC 
(http://www.cptec.inpe.br), de 
forma a possibilitar a relação dos 
valores observados aos sistemas 
meteorológicos atuantes no 
período. Também foram obtidas as 
normais climatológicas no site do 
Instituto Nacional de Meteorologia 
- INMET (http://www.inmet.
gov.br), estabelecidas por esse 
órgão a partir de dados coletados 
entre os anos de 1981 a 2010.  
     Durante a análise das variáveis, 
não foram considerados os meses 
em que o número de falhas nas 
observações foi igual ou superior 
a 240 horas no mês, o que 
corresponde a 10 dias de falhas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
  Na APA de Guapimirim, a 
precipitação possui uma média 
anual acumulada variando entre 
1250 e 1450 mm de acordo com 
as normais climatológicas. A 
Figura 2 ilustra o comportamento 
mensal da precipitação total na 
estação da APA de Guapimirim 
durante os anos estudados. Nela, 
salvo algumas particularidades, 
é notória a existência de um 
período com poucas ocorrências 
de chuvas entre os meses de 
maio a setembro (estação seca), 
devido principalmente à maior 
predominância do ASAS, e uma 
estação chuvosa, correspondente 
aos meses de dezembro a abril, 
que se caracteriza por um período 
com fortes precipitações geradas, 
principalmente, por SFs e ZCAS.  
   Durante o período de análise, 
o mês com menor acumulado 
pluviométrico foi setembro 
de 2011, com um total de 11,4 
mm. Nesse período, a região 
estava sob a influência de uma 
grande massa de ar quente e 
seco que atuou fortemente 
causando valores de umidade 
relativa do ar inferiores a 12% 
em várias localidades do Centro-
Oeste, Nordeste e Sudeste. Os 
eventos de precipitação na área 
de estudo foram provocados 
pela passagem de um sistema 

frontal e posteriormente de um 
cavado em médios e altos níveis 
(INPE, 2011). O mês com maior 
acumulado pluviométrico foi 
janeiro de 2012, com um total 
de 296,6 mm. Esse mês esteve 
sob forte atuação da ZCAS, o que 
resultou em significativas chuvas 
no RJ e seus arredores, fazendo 
com que nos primeiros 10 dias 
desse mês já tivesse chovido mais 
do que a média mensal esperada 
(INPE, 2012).
      A média mensal da temperatura 
média do ar e de seus extremos é 
ilustrada na Figura 3. Verifica-se 
que em todos os anos estudados 
há uma tendência crescente 
da temperatura entre os meses 
de novembro a fevereiro. Esse 
comportamento acompanha 
o aumento da intensidade da 
radiação solar incidente com a 
chegada do verão (Figura 4).

   A média mensal da umidade 
relativa do ar apresenta valores 
superiores a 75% durante 
praticamente todo o período de 
estudo (Figura 5). O mês de maior 
umidade relativa média foi junho 
de 2013 com 91,02%. Esse período 
ficou marcado pela atuação de um 
cavado na troposfera média, que 
atuou pelo centro-sul do Brasil 
e teve influência sobre a área 
estudada. Em algumas localidades 
registraram-se acumulados de 
chuva significativos e episódios 
de tempo severo atípico para esta 
época do ano (INPE,2013b). O mês 
de menor umidade relativa média 
foi fevereiro de 2014 com 75,21%.         
Nesse período registraram-se 
temperaturas máximas acima da 
média sobre grande parte da Região 
Sul e Sudeste e chuva abaixo da 
média na maior parte do Sudeste. 
Isso ocorreu devido a um bloqueio 

atmosférico que se posicionou 
sobre o sul da América do Sul e 
oceanos adjacentes (INPE, 2014b). 

 
CONCLUSÕES 
 

      De modo geral, observou-se que 
os meses nos quais o acumulado 
de precipitação foi maior que as 
normais climatológicas, tiveram 
seus eventos de precipitação 
acentuados, principalmente, 
por passagens de SFs, cavados, 
especialmente em 500hPa, e/ou 
pela ocorrência da ZCAS durante 
esses períodos. Já os meses 
que tiveram seus acumulados 
pluviométricos em déficit se 
comparado às normais, tiveram 
seus eventos de precipitação 
atenuados e/ou bloqueados 
pela influência do ASAS. 

 O presente artigo propõe 
a continuidade de estudos 
como esses e a elaboração 
de mais pesquisas voltadas 
para o acompanhamento das 
condicionantes meteorológicas 
em regiões de grande interesse, 
como as unidades de conservação, 
já que podem influenciar 
tanto nos ecossistemas locais, 
quanto nos microclimas. 
As sugestões de trabalhos 
futuros incluem investigar as 
tendências de precipitação 
a longo prazo e as possíveis 
intensificações/enfraquecimentos 
dos sistemas ASAS e ZCAS, 
pois ambos têm um papel 
fundamental na caracterização 
hidrológica regional. 
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Figura  5 - Média mensal da umidade relativa do ar na APA de Guapimirim.

Figura 3 - Média mensal das temperaturas média, máxima e mínima do ar na APA de Guapimirim.

Figura  4 - Radiação solar total mensal na APA de Guapimirim.
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O PODER NORMATIVO DO COMAN: EXPERTISE, 
CAPACIDADE INSTITUCIONAL, LEGITIMAÇÃO E 
REPRESENTATIVIDADE DA AÇÃO ADMINISTRATIVA

RESUMO:
 

O     artigo tem por objetivo 
investigar como tem se 

pronunciado a jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal 
sobre atos normativos infralegais 
editados pelo CONAMA, de 
modo a assentar o relevante 
papel desempenhado pelo 
Conselho Municipal de Meio 
Ambiente de Niterói. Para tanto, 
partiu-se da análise de julgados 
recentes do Tribunal, os quais 
revelam que, malgrado seja o tema 
controvertido na academia, a   Corte 
possui entendimento remansoso 
acerca do poder normativo do 
Conselho federal. Seja em razão 
de sua inegável expertise, 
capacidade institucional e 
agilidade para atendimento 
dos questionamentos técnicos 
que lhe são submetidos, é 
indene de dúvida que o STF tem 
demonstrado deferência aos 
atos do indigitado órgão, que 
possui como vocação fomentar 
a legitimação e a representatividade 
da ação administrativa, exigências 
do Direito Administrativo do 
século XXI, baseado nos ideais 
de proteção dos direitos 
fundamentais e da democracia.

Palavras-Chaves: COMAN. 
Poder normativo. Legitimação. 
Representatividade.

 
INTRODUÇÃO: 

Em todas as partes do mundo 
vive-se um momento de maior 
preocupação com a proteção ao 
meio ambiente, tema que tem 
diariamente ocupado não apenas 
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os veículos de comunicação, sido 
objeto de acordos internacionais, 
como despertado o engajamento 
da sociedade civil, fenômeno 
intensificado diante do cenário da 
pandemia do novo coronavírus.

Esse sentimento também pode 
ser verificado no plano jurídico, 
diante da expressa previsão, pela 
Assembléia Nacional Constituinte 
de 88, do direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, direito 
fundamental de terceira geração, 
de titularidade difusa,

Como não podia deixar 
de ser, diversos atos do Poder 
Público, em especial da União, 
têm sido questionados perante 
o Supremo Tribunal Federal, o 
qual tem cumprido seu papel 
contramajoritário, rechaçando 
transgressões a esse direito 
fundamental.

 
DESENVOLVIMENTO:

 Em decisão cautelar referendada 
pelo Pleno do Tribunal, a ministra 
relatora Rosa Weber pronunciou-
se pela suspensão, até o julgamento 
de mérito da ação, dos efeitos da 
Resolução CONAMA 500/2020, 
com a imediata restauração da 
vigência e eficácia das Resoluções 
284/2001, 302/2002 e 303/2002, 
em razão dos princípios 
da proibição do retrocesso 
ambiental e da  precaução¹. 
O mencionado julgado revela, 
dentre inúmeros outros sobre os 
quais a Corte tem se debruçado, 
a inegável aceitação pelo 
Supremo do poder normativo 

do CONAMA, não apenas em 
razão da sua maior expertise e 
capacidade institucional, como 
também por assegurar maior 
representatividade e legitimação 
à atuação administrativa 
na esfera ambiental. 
      É bem de ver que tal discussão 
também se deu no âmbito do 
Município de Niterói, tendo 
sido objeto de pronunciamento 
da Procuradoria Geral do 
Município em dois pareceres² 
que concluíram pela afirmação 
do poder normativo do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente – 
COMAN, notadamente quanto 
ao estabelecimento de normas e 
padrões de proteção, conservação 
e melhoria do meio ambiente e 
dos recursos hídricos municipais, 
ressalvando-se apenas matérias 
sujeitas à reserva de lei formal, 
como sanções administrativas. 
     Como destacado nas mencionadas 
manifestações, o debate acerca do 
poder normativo dos Conselhos 
de Meio Ambiente relaciona-
se com o poder normativo das 
agências reguladoras, também 
aceito pela jurisprudência dos 
Tribunais Superiores, sendo certo 
que, seja em razão da proteção 
ao direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, seja pela deferência 
à ação administrativa planejada 
diante da boa qualidade técnica 
das normas editadas, fato é que 
não é comum a invalidação 
judicial dos atos infralegais 

1 -STF - ADPF: 747 MC, 748 MC e 749 MC, Relatora: Ministra ROSA WEBER, Data de Julgamento: 30/11/2020, Tribunal Pleno
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editados por tais órgãos. 
 
 Nesse sentido pontua 
Frederico Amado: 
 
  “A questão dos 
limites do poder normativo do 
CONAMA, mutatis mutantis, 
gera a mesma polêmica do 
poder normativo das agências 
reguladoras, pois é sabido que, 
em regra, o poder regulamentar 
tem por fundamento de validade 
a lei em sentido estrito, que deve 
fixar, ao menos, os parâmetros a 
serem pormenorizados pelo ato 
regulamentar, ou seja, é vedada 
a delegação incondicionada 
do Poder Legislativo ao Poder 
Executivo (princípio da estrita 
legalidade), sendo a função 
política legiferante irrenunciável 
e indelegável, salvo as exceções 
previstas constitucionalmente. 
 

  “Contudo, por 
questões de conveniência 
ambiental ou em aplicação 
direta ao direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente 
equilibrado,considerado como 
fundamento primário de inúmeros 
atos do Conselho, pois é preciso 
uma regulação estatal específica 
da matéria, aliada ao fato de as 
resoluções do CONAMA serem, 
normalmente, regras de boa 
qualidade técnica, não é comum 
a sua invalidação pelo Poder 
Judiciário³.”.

Tal fenômeno pode ser notado 
de dois julgados de 2020, nos quais o 
Supremo reconheceu a juridicidade 
de atos normativos secundários 
da CVM e do CONAMA, ainda 
que implicitamente quanto 
ao último, senão vejamos45

  “RECURSO                                                      
EXTRAORDINÁRIO”  

 
902.261 REL ATOR: MIN. 

M A RCO  AURÉLIO 
   REDATOR DO ACÓRDÃO: 

MIN.   ALEXANDRE DE MORAES
 EMENTA: DIREITO 

CONSTITUCIONAL. COMISSÃO 
DE VALORES MOBILIÁRIOS 
– CVM. LIMITES DO PODER 
REGULAMENTAR. ATIVIDADE 
DE AUDITOR INDEPENDENTE. 
INCOMPATIBILIDADE COM A 
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA 
PARA A EMPRESA AUDITADA. 
C O N S T I T U C I O N A L I D A D E 
DOS ARTIGOS 23, INCISO II E 
PARÁGRAFO ÚNICO, 24, CAPUT 
E PARÁGRAFO ÚNICO, E 27, 
CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA 
INSTRUÇÃO 308/1999, DA CVM. 
PROVIMENTO DO RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO. 1. O cerne 
da controvérsia diz respeito aos 
limites do poder regulamentar da 
CVM para editar, no âmbito do 
mercado de valores mobiliários, 
normas que envolvem o exercício 
da atividade profissional de 
auditor independente e das 
pessoas físicas e jurídicas a eles 
vinculadas. 2. O art. 23, II, e 
parágrafo único, e o art. 27, ambos da 
Instrução CVM 308/1999, vedam, ao 
auditor independente e às pessoas 
físicas e jurídicas a ele ligadas, a 
prestação de consultoria às mesmas 
empresas em que estejam realizando 
auditoria. 3. A Comissão de Valores 
Mobiliários - CVM, criada pela 
Lei 6.385/1976, tem natureza de 
entidade autárquica em regime 
especial, vinculada ao Ministério 
da Fazenda, e é legalmente 
responsável pela supervisão, 
disciplina e fiscalização do 
mercado brasileiro de valores 
mobiliários. 4. A Lei 6.385/1976 
conferiu à CVM competência para 
o exercício do poder de polícia, 
no âmbito do mercado de valores 
mobiliários, inclusive no que 
tange às atividades de auditoria 
e aos serviços de consultoria. 
Essa competência específica da 
CVM de regular os serviços de 
auditoria e consultoria, que se 
extrai da própria Lei 6.385/1976, 

inclui necessariamente a de 
definir, por meio de critérios 
técnicos e de segurança, regras 
que preservem a objetividade 
e a independência da atuação 
do auditor no âmbito do 
mercado de valores mobiliários. 
5. As regras da IN 308/1999, 
antes de configurar qualquer 
afronta ao direito de livre 
exercício da profissão ou da livre 
iniciativa, revelam medidas 
preventivas, adotadas no 
estrito cumprimento da função 
normativa e reguladora da CVM, 
em benefício da sociedade, tudo 
em observância aos princípios 
que regem a ordem econômica 
previstos no art. 170 da CF. 6. 
Recurso Extraordinário a que 
se dá provimento, para denegar 
a segurança pleiteada. Tema 
969, fixada a seguinte tese de 
repercussão geral: “Os artigos 23 
e 27 da Instrução 308/1999, da 
Comissão de Valores Mobiliários, ao 
estabelecerem restrições razoáveis, 
proporcionais e adequadas 
ao exercício da atividade de 
auditoria independente, prestada 
às companhias sujeitas à sua 
fiscalização, são constitucionais, 
à luz dos arts. 5º, incs. II e XIII, 
84, incs. II e VI, 87, parágrafo 
único e inc. II, 88, 170 e 174 da 
Constituição Federal de 1988”. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 
 

2 - Pareceres 06/PD/PPMU/2020 e 09/PD/PPMU/2020, proferidos nos processos administrativos 250/378/2019 e 250/557/2020, respectivamente. 
3-  AMADO, Frederico. Direito Ambiental. 10ª edição. Salvador: Juspodium, 2019. p. 131.
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“Zoneamento ecológico-
econômico do RJ não pode 
dispensar relatório de impacto 
ambiental

Segundo o relator, ministro 
Edson Fachin, os zoneamentos 
devem seguir a orientação expressa 
da lei que institui a Política 
Nacional do Meio Ambiente. 

O Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) declarou 
inconstitucionais dispositivos 
da Lei estadual 5.067/2007 do 
Rio de Janeiro, que dispõe sobre 
a implantação do Zoneamento 
Ecológico-Econômico (ZEE) e 
define critérios para a implantação 
da atividade de silvicultura 
econômica. Por unanimidade, o 
Plenário, na sessão virtual concluída 
em 4/9, julgou parcialmente 
procedente a Ação Direta de 
Inconstitucionalidade (ADI 4069) 
ajuizada pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag). 
 
   

Na avaliação do relator, de 
forma geral, a lei estadual ateve-
se a exercer sua competência 
concorrente, observados os objetivos 
e os princípios estabelecidos em 
normas gerais federais. Entretanto, 
em dois pontos o ministro 

apontou inconstitucionalidades, 
especificamente no que dispõem os 
parágrafos 3º e 4º do artigo 10.

O ministro assinalou que o 
artigo 225, inciso IV, parágrafo 
1º, da Constituição Federal exige 
a previsão de estudo de impacto 
ambiental para instalação de 
obra ou atividade potencialmente 
causadora de significativa 
degradação do meio ambiente e 
que a Política Nacional do Meio 
Ambiente inclui nas atividades 
que caracterizam a silvicultura 
a “exploração econômica de 
madeira ou lenha e subprodutos 
florestais”, como a plantação de 
eucalipto, também condicionada 
à elaboração de EIA/RIMA. 
Assim, a lei estadual, ao exigir a 
licença ambiental apenas para 
áreas acima de 200 hectares 
destinadas à silvicultura, 
descumpriu a Resolução 01/1986 
do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama), que prevê 
a exigência para áreas acima 
de 100 hectares ou menores, 
dependendo de sua importância 
do ponto de vista ambiental.

O Plenário acompanhou 
o voto do relator e declarou 
a inconstitucionalidade dos 
parágrafos 3º e 4º do artigo 10 da 
lei fluminense e, por arrastamento, 
a expressão “observado, ainda, o 

disposto nos §§ 3º e 4º do Art. 10”, 
constante do caput do artigo 8º”.

Ambos os julgados revelam 
que não se reputou existir 
vilipêndio ao princípio da 
legalidade, reconhecendo-se 
a possibilidade, tanto da CVM 
quanto do CONAMA, editarem 
atos normativos secundários, não 
se obstando a possibilidade de que 
tais entidades, em certa medida, 
viessem a inovar no ordenamento 
jurídico, já que entendimento em 
sentido contrário tornaria seus 
atos inúteis, conforme célebre lição 
de Carlos Ari Sundfeld, segundo a 
qual administrar também é criar. 
 Digno de nota que esse 
posicionamento foi replicado 
no âmbito do Município de 
Niterói, por ocasião da fixação 
do entendimento da PGM sobre 
a matéria, em especial à luz 
da caraterização do COMAN 
pela legislação niteroiense, na 
condição de órgão colegiado 
autônomo de caráter consultivo, 
deliberativo, normativo, 
fiscalizador e de assessoramento 
do Sistema Municipal de Meio 
Ambiente – SIMMAN, como se 
infere dos arts. 4º, I, 15 a 17 da 
Lei Municipal no 1.640/1998, que 
dispõe sobre a política ambiental 
do Município, e dos arts. 7º, I, 10 a 
26 da Lei Municipal no 2.602/2008 
(Código Ambiental de Niterói). 
 Como argumento de 
reforço, esclareceu-se que 
tal reconhecimento assegura 
representatividade e legitimação 
à atuação municipal na esfera 
ambiental, conforme exigido 
pelos arts. 29, XII da CRFB, 44 do 
Estatuto da Cidade (Lei Federal no 
10.257/2001) e 48, parágrafo único, 
I da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (Lei Complementar no 
101/2000), já que o Conselho 
Municipal também conta, 
em sua composição, com 
representantes da sociedade civil. 
Frise-se que tal solução alinha-
se aos ditames do Direito 
Administrativo do século XXI, 
que encontra legitimação 
nos sistemas de direitos 
fundamentais e democrático, 
além de buscar maior eficiência 
às ações administrativas.

4  -STF –RE: 902.261, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO. Redator do acórdão: Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Data de Julgamento: 22/09/2020, Tribunal Pleno.
5 - STF – ADI:4069, Relator: Ministro EDSON FACHIN. Data de Julgamento: 08/09/2020, Tribunal Pleno.

Figura 1 - Reunião do COMAN realizada no ano de 2018 no Auditório da Defesa 
Civil de Niterói. Foto: Arquivo SMARHS
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CONCLUSÃO

       À guisa de conclusão, é inegável 
o papel central que o COMAN vem 
desempenhando na tutela do direito 
ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado em Niterói, fenômeno 
que deve ser intensificado após a 
afirmação de sua atribuição para a 
edição de regulamentos setoriais, 
dada a sua expertise e capacidade 
institucional, capaz de dar 
resposta mais célere às demandas 
por regulação e sua atualização. 
   

Espera-se que, com as 
mencionadas manifestações, 
tenha-se contribuído para que 
Niterói siga sendo exemplo para 
outras cidades do Estado do 
Rio de Janeiro e do país, como 
vem acontecendo em diversos 
campos, não sendo diferente 
quanto à proteção ambiental. 
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OS CONDOMÍNIOS FECHADOS COMO PROMOTORES 
ESPACIAIS DA REGIÃO OCEÂNICA DE NITERÓI: UM 
RECORTE TEMPORAL APÓS A CONSTRUÇÃO DA PONTE 
COSTA E SILVA

RESUMO
 

Espaços urbanos possuem 
dilemas internos que geram ao 

mesmo tempo singularidades, padrões 
e desigualdades. A pesquisa científica 
traz, a luz do conhecimento técnico, 
empirismos próprios que remetem 
aos problemas espaciais nas cidades. 
Dessa forma analisamos as relações 
existentes entre dois agentes modeladores 
do espaço na construção da Região 
Oceânica de Niterói-RJ. Foi adotado como 
tais agentes o Estado e o incorporador 
imobiliário como atores espaciais. Esta 
aglutinação de forças gerou impactos com 
grandes transformações no território. A 
fragmentação do tecido socioespacial 
é o resultado desta dinâmica urbana. 
Logo, este artigo versa no entendimento 
destas desigualdades territoriais, 
para que se busquem processos de 
mitigação, e assim, gerar uma cidade 
mais democrática e com justiça espacial.  

Palavras-Chaves:segregação 
socioespacial; territorialidades; 
mobilidade urbana 
 
 

 É iniciado as questões 
pertinentes a esse estudo através 
de duas vertentes. Uma primeira 
hipótese que justifica este artigo 
é entender como a construção 
de um importante eixo modal 
metropolitano, a Ponte Costa e Silva 
(Rio-Niterói), proporcionou grandes 
deslocamentos populacionais 
para Niterói, em especial sua 
Região Oceânica. E a segunda 
indagação, que necessariamente 
se articula e aglutina-se com a 
primeira, é como foi realizado este 

crescimento populacional desta 
área da cidade, através de um molde 
segregacionista dos condomínios 
horizontais exclusivos nesta região. 
     A cidade em questão fica a cinco 
quilômetros da cidade do Rio de 
Janeiro, à qual é ligada pela Ponte 
Rio-Niterói, cuja extensão é de 
catorze quilômetros, e por um 
serviço de barcas e lanchas rápidas, 
chamadas de “catamarãs”. Faz 
divisa ainda com os municípios 
de São Gonçalo (ao norte) e 
Maricá (a leste). Ao sul encontra-
se o Oceano Atlântico e a oeste 
a Baía de Guanabara. A Região 
Metropolitana congrega mais 
de doze milhões de pessoas. Por 
conta da centralidade da capital, 
os deslocamentos intermunicipais 
para trabalho e estudo são intensos. 
Deste modo é uma região dinâmica 
no que diz respeito aos fluxos. 
           A “criação” da Região Oceânica de 
Niterói, já no começo da década de 
1940, começa a tomar novas funções 
com a ação de agentes modeladores 
do espaço. Esta transformação 
urbana acontece sobretudo, e já 
indicada construção da ponte Rio-
Niterói no começo da década de 
1970. A melhoria das vias de acesso, 
aquecem o mercado imobiliário 
no município determinando 
as diretrizes de ocupação em 
direção às áreas periféricas.  
     Os investimentos que são feitos, 
tanto do setor público, quanto do 
privado, valorizam esta região da 
cidade, atraindo um contingente 
populacional que se desloca do 
núcleo central de Niterói, como 
também de outros municípios, 
em direção às zonas de expansão 
natural da urbe, em busca de 

amenidades, das grandes áreas 
livres e de verdes ainda existentes. 
Essas mudanças ocorridas na 
Região Oceânica seguem uma 
tendência intrametropolitana de 
alteração no padrão habitacional 
de determinadas áreas na periferia 
da Região Metropolitana do Rio de 
Janeiro. Empreendimentos voltados 
exclusivamente para os segmentos 
sociais médios e altos, na forma 
de condomínios horizontais, em 
áreas onde o baixo valor da terra 
viabilizava a compra do imóvel.

 Mesmo com a fragmentação 
espacial da Região Oceânica, 
iniciada pelo grande incorporador, 
o Grupo Veplan-Residência, 
não resolveu entre as décadas 
de 1940 a 1960 a carência de 
serviços de abastecimento de 
água e saneamento básico, bem 
como de outros equipamentos 
de uso coletivo poderia ser um 
obstáculo para a efetiva ocupação 
e expansão da região. O capital 
imobiliário realizou a partir de 
seus empreendimentos a partir da 
década de 1970, uma mudança do 
patamar de preços pelo uso do solo, 
ao introduzir inovações no espaço 
construído, atraindo famílias 
de mais alto poder aquisitivo. 
O processo de valorização se 
dá a partir dos investimentos 
públicos na melhoria dos 
acessos e no consequente 
deslocamento dos investimentos 
privados para a localidade.

 No caso da região em análise 
deste artigo, apenas os condomínios 
aprovados a partir da década de 
1970, foram dotados à época de 
serviços tais como água potável, 
coleta de esgoto, pavimentação 

INTRODUÇÃO
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e áreas de lazer, resultando num 
padrão elevado de habitação, 
condicionado pela legislação 
municipal, e pelo próprio mercado, 
pois destinaram-se às faixas com 
um poder aquisitivo mais alto. 
  A partir de 1980, ocorrem 
acentuadas transformações nos 
volumes, fluxos e características 
dos movimentos migratórios em 
escala nacional, sintetizados num 
menor crescimento das metrópoles, 
numa maior predominância 
de migrações a curta distância 
e intrarregionais, em uma 
incidência acentuada de migrações 
de retorno, sugerindo assim uma 
circularidade de movimentos. 
Deste modo, se consolida uma 
tendência de crescimento de 
cidades de porte médio, com a 
configuração generalizada de 
periferias no entorno dos centros 
urbanos maiores, nas distintas 
regiões do país (PATARRA, 2003).

No que concerne à migração no 
contexto metropolitano, existe uma 
diferenciação quanto aos níveis 
de atração. Enquanto a cidade do 
Rio de Janeiro recebeu durante a 
década de 1990 (Censo 2000) 82, 8% 
de imigrantes que vieram de fora da 
RMRJ, os municípios conurbados a 
esta região recebem em sua maior 
parte, habitantes da própria região. 
Niterói teve neste mesmo período 
um total de 41,9% de imigrantes 
de fora da RMRJ. Não é uma taxa 
baixa se comparada com os outros 
municípios desta mesma região.     
Algumas explicações se devem 
a fatores como a Universidade 
Federal Fluminense, a própria 
história da capital do antigo estado, 
importantes funções portuárias e 
comerciais, novas incorporações 
residenciais de áreas internas da 
cidade, como a região oceânica, 
pelo mercado imobiliário local, 
dentre outras como focos de 
atração populacional de fora 
da Região Metropolitana. 
  A partir deste fenômeno 
migratório, ocorre uma 
“nuclearização” da chamada 

periferia, ou seja, a expansão do 
núcleo na periferia metropolitana, 
em termos da expansão de 
estratos de média e alta renda. É 
importante ressaltar ainda que 
esta população migrante detém 
renda superior a população local 
(JARDIM, 2001). Isto pode validar 
a inf luência das migrações na 
estrutura socioeconômica local, 
ref letindo em possível indicador 
para explicar o processo de 
segregação socioespacial da 
população de alta renda dentro 
do cenário metropolitano.
Esta avaliação da distribuição 
socioeconômica no contexto 
metropolitano nos mostra que 
Niterói apresenta um perfil 
voltado para as classes de maior 
poder aquisitivo (ver figura 1). 
    Segundo Salandía (2001), para 
facilitar estudos sobre renda 
nesta região, Ribeiro (1995 – Apud: 
Salandía, 2001), cria algumas 
categorias de análise no estado, 
e aglutina a Zona Sul do Rio de 
Janeiro (bairros de Botafogo, 
Copacabana, Lagoa e Barra da 
Tijuca) com todo o município de 
Niterói. Nesta área residia nos 
anos 2000 (Censo Demográfico) 
9% das famílias do Estado , 
mas concentrava 31,2% dos 

rendimentos, ao mesmo tempo 
que 67,9% das pessoas ganham 
acima de 2 salários mínimos, 
apenas 6,6% ganham menos de 
½ salário mínimo, diferente da 
situação do Estado, que no mesmo 
período apresentava índices de 
32,1% e 36,1% respectivamente. 
 Através destes indicadores 
demográficos, podemos elaborar 
uma associação entre a migração 
dos investimentos e o processo 
de valorização imobiliária a 
partir da análise da dinâmica 
do capital na estrutura interna 
das cidades. Reconhecemos 
assim a atuação do capital 
imobiliário na transformação 
e configuração socioespacial 
do ambiente construído na 
Região Oceânica de Niterói.

A dinâmica imobiliária tem 
como um dos seus elementos 
definidores a capacidade dos 
capitais introduzirem inovações 
diferenciadoras capazes de 
deslocar a demanda. A produção 
da moradia, segundo Corrêa (1999), 
está subordinada à estratégia 
dos capitais incorporadores em 
modificar o uso do solo urbano. Os 
investimentos imobiliários, através 
das inovações na ocupação e uso do 
solo, alteraram o perfil do ambiente 

Figura 1: Percentual de Pessoas com Renda Familiar per capita até ½ salário mínimo
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construído das regiões periféricas 
dos municípios ao deslocarem 
uma população de maior poder 
aquisitivo para essas áreas. 

A estratégia de atuação dos 
capitais do setor imobiliário é 
atribuída à busca da antecipação 
de rendas fundiárias, orientando 
a decisão por investimentos para 
as localidades urbanas onde possa 
auferir ganhos futuros. Porém, 
para que isso seja viável, é preciso 
alterar os padrões de ocupação 
das áreas onde se decidiu investir, 
modificando assim as características 
da localidade, alterando a sua 
posição relativa na estrutura 
urbana e consequentemente 
as rendas fundiárias. 

O simbolismo imobiliário 
introduz no produto habitacional 
modificações capazes de deslocar 
a demanda para a nova área de 
atuação. Com isso, recorrem a 
artifícios, como a reprodução do 
caráter sócio segregativo do espaço 
urbano, induzindo as famílias 
a se deslocarem espacialmente 
para recuperarem os atributos 
diferenciadores socioespaciais de 
seus locais de origem. Para que 
isso ocorra, devem direcionar 
a demanda potencial para uma 
“nova área” onde os fatores físicos, 
sociais, simbólicos, dentre outros, 
reponham as características 
supostamente originais de 
seu antigo local de residência.

De acordo com Castells (2020), o 
movimento dos capitais no espaço 
é diretamente proporcional ao 
deslocamento da demanda. A classe 
de maior poder aquisitivo vai sendo 
deslocada, atraída pelas inovações 
em certas áreas, enquanto os 
outros segmentos da demanda são 
deslocados pela difusão espacial 
da inovação passada. O capital 
imobiliário, a partir da sua ação 
transformadora do espaço, muda 
a estrutura interna das cidades, 
introduzindo inovações, ou 
difundindo inovações passadas. 

Ainda assim, os adquirentes 
destes imóveis urbanos, 

transformam-se em investidores 
a partir da aquisição de moradias 
que efetivamente se valorizam 
nesta nova organização urbana. 
A valorização esperada pode 
possibilitar ao adquirente 
deslocar-se na estrutura espacial 
da cidade. A ação dos capitais 
imobiliários sobre a estrutura 
urbana produz expectativas de 
valorização nos ativos imobiliários, 
o que atrai e desloca as famílias 
no interior da própria urbe.

Ao que tudo indica, o que 
existia de singularidade na Região 
Oceânica de Niterói, é ter sua 
localização bastante próxima a um 
grande centro urbano como o Rio 
de Janeiro, e que ainda permanecia 
praticamente intocado pelo uso 
urbano até a década de 1970. Porém, 
esta forma de reestruturação do 
espaço, não se afirmaria caso não 
existisse uma aglutinação de forças 
econômicas. Nesta fase, ocorre um 
processo de centralização do capital 
imobiliário e de sua articulação 
com o capital financeiro. Com 
isso se formava conglomerados 
econômicos dentro deste setor 
econômico, para viabilizar 
projetos com esta escala territorial.

Vale salientar ainda a 
continuidade deste processo ao 
longo da década de 1980. Cardoso 
(2000) mostra que a oferta de terras 
e a oferta de crédito condicionam e 
direcionam o mercado. A crise no 
Sistema Financeiro de Habitação 
na primeira metade desta 
década gerou a concentração em 
segmentos de mais alta renda, com 
maior capacidade de poupança, 
que passam a se configurar como 
demanda solvável para o setor. 
A expansão se dá nas áreas onde 
a oferta de terras urbanizadas 
se alia a uma legislação 
suficientemente permissiva para 
viabilizar economicamente os 
empreendimentos (CARDOSO, 
2000). É através desse pano de 
fundo, que a incorporação na 
Região Oceânica de Niterói se faz 
presente, com a forma da promoção 

dos condomínios residenciais 
unifamiliares exclusivos.

O “condomínio exclusivo” ou 
“condomínio fechado” distingue-se 
do que se convencionou denominar 
condomínio de um único edifício 
de apartamentos. Quando 
nos referimos a “condomínios 
privados”, identificamos um 
agrupamento horizontal de 
moradias, semelhantes pelas 
suas características próprias: 
escala do empreendimento, 
fechamento ostensivo face 
ao exterior, desenvolvimento 
interno de práticas sociais de 
gestão e convivência coletiva 
da comunidade residente e a 
localização nas áreas periféricas da 
cidade, valorizadas pela presença 
de amenidades físicas e naturais.

Os “enclaves fortificados” que 
estão transformando as cidades 
contemporâneas, exemplificam 
a emergência de um novo padrão 
de organização das diferenças 
sociais no espaço urbano. A Região 
Oceânica de Niterói representa um 
exemplo desse fenômeno. Nesta 
área, não só a implantação contínua 
de condomínios residenciais 
resultou em enclaves urbanísticos, 
como também, a concentração 
de shopping centers, centros 
comerciais, mercados, farmácias, 
padarias, escolas, etc., contribuem 
na fragmentação do território e 
para o aumento da segregação 
espacial. Agrava-se esse fenômeno, 
quando se produz a fortificação 
desses espaços e a implantação, 
em nome da segurança, de uma 
vigilância ostensiva nesses 
assentamentos, que culmina com 
a privatização de determinados 
espaços públicos como ruas e 
praças, e passamos a observar uma 
nova faceta da segregação espacial.

Para Maia (1998), a 
impessoalidade e a individualidade 
dominam as ações nestes espaços 
urbanos fragmentados. As ruas das 
cidades não são vistas como um 
local de sociabilidade ao contrário, 
ela é entendida como uma zona de 
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risco, onde todos nós tornamo-nos 
sujeitos à hostilidade e a violência. 
As avenidas são, tão somente, eixos 
de circulação. Os condomínios 
são locais de morar e não de viver, 
pois isto implicaria numa relação 
menos impessoal, mais afetiva com 
o lugar, coisa que não acontece, 
já que sequer conhecemos 
aqueles que, teoricamente, 
seriam nossos “iguais” 
(oriundos de uma mesma classe, 
partilhando de valores semelhantes 
e com as mesmas demandas). 

A Região Oceânica encontra-se 
assim, visivelmente fragmentada, 
concentrando atividades e as pessoas 
incluídas / excluídas na nova ordem 
social e econômica. Ao lado dos 
condomínios organizados segundo 
esses padrões estudados até então, 
multiplicam-se as favelas, as ocupações 
irregulares. Isto só vem a comprovar 
que o destino de um lugar não pode, 
hoje, ser pensado fora do processo 
de globalização, em que Santos 
(2005) acaba por consolidar “nossa 
adesão ao modelo internacional de 
consumo urbano e suas consequências 
sobre a urbanização das cidades”. 
 

 A operacionalização deste 
estudo aconteceu pelo pilar da 
segregação socioespacial (JACOB, 
2007), como forma de elucidar os 
movimentos no espaço urbano, sob 
o prisma territorial. Esta proposta 
não pretendeu divagar entre todas 

as ciências sociais que tratam 
do tema, porém é justificada a 
articulação e interdisciplinaridade 
científica, para abarcar o complexo 
estudo do urbano. Desse modo a 
metodologia aplicada procurou 
através de indagações feitas, unir o 
empírico com os modelos científicos 
clássicos do tema central e possíveis 
transversais que surgirem, para 
levar as respostas da questão chave 
deste trabalho, consequentemente 
aos resultados aos quais chegamos.

  A criação e o desenvolvimento 
da Região Oceânica de Niterói, se 
inscreve em uma dinâmica que não 
está somente ao nível municipal. 
Faz-se necessário o entendimento 
da escala metropolitana, que 
contem atividades socioeconômicas 
e espaciais com elevado grau de 
integração e articulação, para 
expressar as transformações 
que este espaço geográfico sofre. 
A escolha de uma dada escala 
de observação dos fenômenos 
é uma questão metodológica 
que implica na compreensão do 
sentido e no nível de detalhamento 
ou visibilidade que se deseja 
obter do fenômeno investigado. 
    O recorte temporal que ocorreu 
o maior crescimento urbano na 
Região Oceânica de Niterói foram as 
três décadas posteriores a criação 
da ponte. Por isso que foi decidido 
dar ênfase no período entre 1970 
aos anos 2000. O período de maior 
destaque e consolidação dos 
fenômenos analisados acontece 

sobretudo entre as décadas de 
1980/90. O parcelamento da 
terra através dos condomínios 
horizontais exclusivos, foi o grande 
motor de ascensão da ocupação 
desta parte da cidade, pela classe 
média/alta naquele momento.  
     Tendo como foco de estudo o 
município de Niterói – RJ, percebe-
se, não somente através de 
pesquisas analisadas pelos Censos 
Demográficos de 1970, 1980, 
1991 e 2000, além da contagem 
populacional de 1996, produzidos 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística, e também 
pelos embasamentos teóricos 
que tratam da questão urbana, 
em especial a autossegregação, 
mas também por uma análise 
crítica no que concerne o 
empírico da situação retratada.

Através do recorte espaço-temporal 
que este artigo se propôs a elucidar, fica 
evidente que o crescimento populacional 
atingido na região oceânica é muito 
superior à média da cidade como um 
todo, como podemos analisar na tabela 
1. A ponte Costa e Silva, inaugurada 
no ano de 1974, serviu de eixo de 
ligação modal não somente ligando 
duas importantes cidades do estado 
do Rio de Janeiro, como também 
cria uma demanda reprimida 
imobiliária incorporando um 
novo formato habitacional.  
 

METODOLOGIA

RESULTADOS

ar t i g o c i e N t í f i c o

População Residente e Taxa Geral de Crescimento Anual 1970/80/91/00
 

Fonte: Censo Demográfico 1970, 1980, 1991 e 2000 
 

1970  198 0  1991  20 0 0  %70/8 0  %8 0/91  %91/0 0 

N I T E RÓI                   32424 6   39712 3  436155 456155  2 ,05  0,9 4  0, 52 
    R EGI ÃO OC E Â N IC A 7374       12138      33245  5579 0   5,11  10,6 0 5, 31 

Tabela 1 
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  O crescimento médio anual 
da população da Região Oceânica, 
como podemos perceber na figura 
2, não está condizente com a 
média populacional da cidade 
a qual pertence. No período de 
1970/80 para 1980/91, enquanto 
a média para a cidade de Niterói 
está em declínio, a mesma taxa 
para a Região Oceânica eleva-
se significativamente. Porém 
no período posterior – 1980/91 
a 1991/00 – a tendência de 
declínio acontece nas duas áreas. 
   Percebemos então que as 
amenidades e vantagens locacionais 
da Região Oceânica, em conjunto 
com a ação do capital imobiliário, 
vistos ao longo deste artigo, fazem 
desta área da cidade, uma reserva 
de moradia para a classe média 
(loteamentos “abertos”) e alta 
(condomínios). Mesmo ocupantes 
informais de áreas regulares, 
vão progressivamente sendo 
deslocados, através de vários 
fatores especulativos e jurídicos.   

 
Figura 2: Taxa Média Geométrica de Crescimento Anual da População 
Fonte: Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991 e 2000. (Org. pelo autor).

TABELA 2: CLASSIFICAÇÃO DOS BAIRROS SEGUNDO O 
PADRÃO

A única alternativa de moradia na 
região para as classes de menor 
poder aquisitivo é a ocupação de 
áreas públicas, reservas florestais, 
faixas marginais de proteção de rios 
e lagoas e saibreiras desativadas. 
Estas alternativas se devem ao fato 

da ausência do poder municipal 
no que tange a fiscalização destas 
áreas. Em contra partida, os 
moradores formais das áreas do 
circuito superior da economia, 
temem que com o aumento 
da população de baixa renda 
nos seus bairros, poderá haver 
desvalorização de suas residências. 
    Como podemos observar nestes 
indicadores, o crescimento 
demográfico exposto nestes dados 
é seletivo no espaço. Entender a 
lógica dos condomínios exclusivos e 
sua expansão neste mesmo período 
é fundamental. A tabela 2 mostra 
a distribuição da renda média das 
famílias pelos bairros analisados. 
            Nota-se ainda que existe uma 
forte correlação entre a participação 
da produção empresarial no 
total dos domicílios da área a ser 
promovida com os percentuais de 
domicílios com renda maior que 
10 salários mínimos. Confirmando 
neste sentido o que Cardoso 
(2000) analisou durante as 

décadas de 1980 e 1990 na Região 
Metropolitana do Rio de Janeiro 
(RMRJ). Este autor mostrou que 
quanto maior for a presença de 
população de renda alta ou média-
alta na população total da Região 
Administrativa analisada dentro da 

RMRJ, maior será a importância da 
produção empresarial no conjunto 
do crescimento domiciliar 
da região administrativa. 
       Com isso, verifica-se que a Região 
Oceânica de Niterói foi selecionada 
dentre algumas áreas deste agente 
modelador no cenário urbano, para 
ser um espaço de incorporação 
imobiliária. Espaço esse que 
privilegiou as camadas de maior 
renda da população, tendo como 
consequência o surgimento do 
processo de fragmentação do tecido 
socioespacial desta área da cidade. 
       O primeiro condomínio aprovado 
na região, data de 1972, que é o 
primogênito dos “Ubá” apresenta 
características singulares. 
Projetado pelo arquiteto João 
Caetano da Silva, possui apenas 
uma entrada pela principal 
avenida de Piratininga, de nome 

Classificação dos Bairros 
segundo o Padrão Construtivo 

Fontes: Secretaria Municipal de Urbanismo de Niterói 
(Org. pelo autor - 2021).

Bairros Padrão Construtiva

ALTO

MÉDIO

PRECÁRIO

Itacoatiara
Camboinhas
Itaipu
Engenho de Dentro
Piratininga
Jacaré

Cafubá

Estrada Francisco da Cruz Nunes. 
Se distingue dos demais por uma 
área verde central e uma outra 
para a qual são voltados a maioria 
dos fundos de lotes interligadas 
por servidões de pedestres. 
Os lotes possuem metragens 
que variam entre 660 metros 
quadrados, com 30 metros de 
profundidade, nas partes planas, 
e de até 3.800 m2 nas encostas. 
               Após este primeiro condomínio, 
outros “Ubá” foram aprovados, 
como: Ubá II (1980), Ubá Terra Nova 
(1980), Ubá Itaipu (1982), Ubá III 
(1984), Ubá IV (1985), Ubá Floresta 
(1987), Ubá Itacoatiara (1987), 
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Ubá VI (1987), Ubá Piratininga 
(1988) e Ubá Camboinhas (1992). 
Nenhum desses tiveram em seu 
planejamento a preocupação com 
a preservação de uma área verde 
que serviria para a convivência 
social interna do condomínio. 
   Muitos loteamentos criados até 
o início da década de 1990, sendo 
auxiliados pela ausência de leis 
municipais de ordenamento do 
solo, mesmo já existindo a Lei 
Federal nº 4.591/64, que versa sobre 
regras de criação condominial, se 
auto instituíram condomínios. De 
acordo com a tabela 3, podemos 
analisar todos os condomínios da 
Região Oceânica até o início dos 
anos 2000, e os que são loteamentos, 
porém o capital imobiliário os trate 
como condomínios exclusivos. 
 
Ao realizarmos uma articulação 
entre o crescimento populacional 
da Região Oceânica de Niterói, 
sobretudo no que se refere aos 
limites territoriais dos bairros, 
com a instalação dos condomínios 
exclusivos, é indicado que estes 
últimos foram sem dúvida, 
fortes agentes modeladores 
espaciais (tabela 4). O processo 
de segregação socioespacial 
foi racional no território. 

 
DISCUSSÃO 

 
A partir da construção deste artigo, é 
evidente que o crescimento urbano 
não se faz de forma orgânica. 
Existem atores espaciais que 
imputam valores intrínsecos a eles, 
que modelam o espaço. O Estado 
como promotor de infraestrutura 
viária, sobretudo na construção 
da Ponte Rio-Niterói, foi decisivo 
para facilitar os deslocamentos 
migratórios para a antiga capital do 
estado.   

E o outro segmento que de 
forma direta no território, agiu 
para organizar o uso e ocupação 
do solo da Região Oceânica, foi o 
principal proprietário de terras, que 

também ao se tornar o principal 
incorporador, facilitou esta 
expansão seletiva e segregacionista 
deste local de análise. Desse modo 
não se trata de uma territorialidade 
formal, e sim, definida pelo poder 
econômico, onde mostramos como 
materialização desta ação o grupo 
Veplan-Residência. A lógica da 
atuação das empresas na produção 

Nome Bairro Nome Bairro

Aldeia de 
Itaipu*

Itaipu Ocaean House Camboinhas

Bosque de 
Bourbon

Itaipu Quartier 
Camboinhas

Camboinhas

Bosque de 
Itaipu

Itaipu Quartier 
Camboinhas

Camboinhas

Bromélias de 
Camboinhas

Camboinhas R e s i d e n c i a l 
Camboatá

Piratininga

Colina Azul Itaipu Solar da Serra Itaipu

Green Park* Itaipu Ubá Recanto Itaipu

Grotão Itaipu Ubá 
Piratininga

Piratininga

Ilhas do Sol Itacoatiara Ubá Terra 
Nova

Itaipu

J a r d i m 
Camboatá*

Camboinhas UBA VI Itaipu

Jardim de 
Camboinhas 

Camboinhas Vale de Itaipu Itaipu

Jardim de Ipes Itaipu Varandas de 
Camboinhas

Camboinhas

Jardim 
Itacoatiara

Itacoatiara Ubá 
Camboinhas 

Camboinhas

Jardim Ubá I Piratininga Ubá Floresta Engenho do 
Mato

Jardim Ubá II* Itaipu Ubá III Piratininga

Lirios do 
Campo II

Camboinhas Ubá 
Itacoatiara

Itacoatiara

Mansões de 
Camboinhas 

Camboinhas Uba IV Itaipu

Miraflores Itaipu Village Itaipu Itaipu

Ocean Hill Itaipu Village 
Itacoaitaira

Itacoatiara

Fontes: Secretaria Municipal de Urbanismo e Controle Urbano 
de Niterói e Patrimóvel Consultoria Imobiliária S.A. (Org. pelo autor). 
*Loteamentos que são tratados como condomínios 

fechados pelo capital imobiliário.

   Tabela 3: Condomínios da Região Ocêanica de Niterói
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do espaço urbano não é apenas 
espacial, mas também territorial, 
permitindo assim que sua escala 
de atuação incida em determinados 
espaços, excluindo, inibindo 
ou deslocando outros agentes 
imobiliários, de modo a consolidar 
sua área de influência e de controle.

O grupo Veplan-Residência 
foi sem dúvida o grande agente 
incorporador desta cidade. A 
transformação do espaço da Região 
Oceânica, de mera área rural de 

Tabela 4: População Residente e Taxa Média Anual de Crescimento 1970/80, 80/91, 91/96 e 96/00 - Região Oceânica

Fonte: Censo Demográfico 1970, 1980, 1991 e 2000.(Organizado 
pelo autor)

um município, em uma região 
de grande atração habitacional 
exclusiva, foi sem dúvida uma 
causa para percebemos a 
fragmentação espacial que ocorreu 
nesta reestruturação urbana. 
Este processo foi sem dúvida 
mais racional, se comparado ao 
restante dos bairros do mesmo 
município. Foi um projeto de 
grande escala, com a inovação do 
capital privado sendo o grande ator 
de transformação do incremento 
urbano, e não o Estado, como 
predomina nas cidades brasileiras.

Esta forma de ocupação do 
espaço com ação segregativa foi 
consolidada pelos novos moradores, 
na medida que os valores sociais e 
modos de vida são inseridos através 
das dinâmicas intrametropolitana. 

A exclusividade habitacional está 
diretamente relacionada com o 
modo capitalista de se pensar 
a cidade (SANTOS, 2003), e as 
mazelas que são geradas por esse 
processo fragmentador. Podemos 
perceber assim que a fragmentação 
socioespacial vista na Região 
Oceânica de Niterói, é um produto 
de determinadas práticas sociais 
quanto também exerce um efeito 
condicionador sobre as relações 
sociais, através da autossegregação 

em condomínios fechados, 
por meio de territorializações 
que reforçam exclusões.

Cabe salientar que este estudo 
priorizou a criação e consolidação 
dos condomínios exclusivos, 
transformando o espaço da cidade 
em locais para uma população se 
auto segregar. Deste modo, como 
a análise territorial foi priorizada, 
não incluímos um estudo de 
caso qualitativo para tratar da 
questão levantada. Porém para 
aprofundar o tema dando um viés 
mais sociológico, é pertinente que 
seja levado em conta tal forma de 
análise para esses atores sociais na 
região retratada. E como cada local 
possui especificidades singulares, 
é fundamental que a metodologia 
e origens de formação dos espaços 

sejam levados em conta, de modo 
que próximos estudos possam 
ser replicados nas diversas 
territorialidades pretendidas. 

É importante salientar que o 
objetivo deste estudo não é de 
concluir esta temática de análise, 
ao contrário, pretende-se com 
isto, elucidar algumas questões 
e indagar outras, que foram 
surgindo ao longo do artigo. Será 
que existem soluções para tentar 
minorar os impactos urbanísticos 

desses grandes empreendimentos?    
   O Estado com uma legislação 
mais moderna às causas urbanas 
seria uma das possíveis soluções? 
Quais os motivos que levam cada 
vez mais pessoas a optarem por 
morar em grandes condomínios 
residenciais e loteamentos 
“fechados” e, de uma certa forma, 
submeter-se a uma clausura 
voluntária? Estes questionamentos 
podem ser utilizados para darmos 
continuidade aos debates colocados 
e também inspirar novas pesquisas 
nas diversas urbes mundo a fora. 

 
CONCLUSÕES 
    

O tema centra l deste art igo, 
em torno da qua l converge 
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as aná lises rea l izadas, é a 
discussão sobre a f ragmentação 
do tecido socioespacia l da 
Região Oceânica de Niterói. 
Foi através deste escopo 
que embrenhamos nossos 
estudos, para com isso tentar 
responder às questões que 
estavam sendo levantadas.

Fez-se notar que os agentes 
modeladores do espaço 
urbano, principa lmente o 
Incorporador Imobil iár io e 
o Estado, foram os grandes 
atores de “criação” da Região 
Oceânica de Niterói, uma vez 
que a situação polít ica do 
município recém desf ig urado 
como capita l de estado fez com 
que o capita l imobil iár io agisse 
com maior poder de manobra.

Seja como for, o escapismo 
das el ites urbanas, de forma 
a rea l izar uma estratégia de 
autossegregação socioespacia l, 
pode ser insustentável a longo 
pra zo, ao menos nos moldes 
sociais do início deste século. 
Este processo de segregação em 
curso nas cidades brasi leiras 
merece ser repensado sob 
a ót ica da construção de 
uma sociedade democrát ica, 
ancorada em princípios de 
just iça socia l, que asseg urem 
o exercício pleno da cidadania 
dos seus habitantes.

A Universidade Federal 
do Rio de Janeiro, pela 
oportunidade em cursar o 
Programa de Pós Graduação 
em Geografia (PPGG-UFRJ), 
na contribuição da construção 
cognitiva e profissional das 
pesquisas e da carreira acadêmica.

Ao professor Nelson Fernandes, 
que ao lecionar a disciplina 
Redação de Artigos Científicos 
(RAC), dentro do Programa de 
Pós Graduação em Geografia 
da UFRJ, trouxe luz e sabedoria 

para a produção deste artigo.
Aos alunos da disciplina RAC 

(2020/2) que brilhantemente 
fizeram comentários e 
indagações que foram muito 
enriquecedoras para a construção 
e crescimento do coletivo.

Thiago Leal, grande amigo 
pessoal, geógrafo, técnico na 
secretaria municipal de meio 
ambiente de Niterói, colega no 
curso de doutorado da UFRJ, pelas 
dicas, apoios técnicos e conversas 
de alinhamento deste artigo.

A minha esposa pela paciência 
e parceria na condução do núcleo 
familiar, em especial com o nosso 
filho Rafael. Minhas ausências 
temporais na dedicação deste 
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que o mesmo fosse realizado.
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MACROBENTOS E A REGIÃO ENTRE MARÉS: UM PANORAMA 
AMBIENTAL DA LAGOA DE ITAIPU, NITERÓI

RESUMO
 

Devido a importância ecológica 
das lagoas costeiras e do 

macrobentos, este trabalho teve como 
objetivo analisar o macrobentos na 
região entre marés, identificando 
táxons presentes e suas abundâncias 
relativas. O sedimento foi coletado 
para análise do conteúdo de 
matéria orgânica, granulometria 
e determinação da estrutura da 
comunidade de macrobentos. Foram 
encontradas 11 espécies pertencentes 
aos grupos Polychaeta, Mollusca, 
Crustacea e Chordata. As espécies 
mais abundantes foram Capitella 
neoaciculata e Laeonereis nota, sendo 
a mais frequente Laeonereis acuta. O 
que parece ter um papel importante na 
presença das espécies é a ocorrência do 
sedimento lamoso e nível de matéria 
orgânica.

 
Palavras-Chaves: MACROBENTOS; 
Lagoa de Itaipu; Niterói; Lagunas 
costeiras

 
INTRODUÇÃO 

 
   A Lagoa de Itaipu faz parte do 
sistema lagunar Piratininga-Itaipu, e 
conserva diversos ecossistemas, como o 
manguezal e os estuários, além de servir 
como abrigo para diferentes espécies, 
e promover serviços ecossistêmicos 
de proteção a linha da costa, recurso 
pesqueiro, lazer e turismo (AUSGUTA, 
2018; FONTENELLE e CORREA 2014). 
Devido à crescente ocupação humana 
na região litoral fluminense, estas 
lagoas vêm sofrendo com impactos, 
causados pela drenagem e lançamento 
da rede de coleta e tratamento de esgoto 
em seu corpo d’água (CAMPANELLI 
& MOLISANI, 2016; FONTENELLE 
e CORREA, 2014). Além disso, são 
classificados como  O ambientes 

naturalmente estressores, 
pela inf luência da variação do 
nível do mar, dos diferentes 
graus de salinidade presente 
e da sedimentação contínua, 
resultando em sedimentos 
finos e com altos níveis de 
matéria orgânica, inf luenciando 
principalmente a distribuição 
de organismos no sedimento 
(COGNETTI & MALTAGLIATI, 
2000; KJEFERVE,1989). 
 O macrobentos nas lagoas 
costeiras está representado 
normalmente por um baixo 
número de espécies vivendo 
no sedimento, geralmente 
tolerantes, atingindo altas 
abundâncias, principalmente nas 
regiões entre marés (COGNETTI 
& MALTAGLIATI, 2000). Possuem 
uma grande importância 
ecológica, participando da 
ciclagem de nutrientes, da 
decomposição de matéria 
orgânica, além de servirem 
como bioindicadores, pois sua 
distribuição está diretamente 
relacionada com as variáveis 
físico-químicas do ambiente 
(SOUZA &PEGADO, 2006). 

Devido à importância 
ecológica das lagoas costeiras e 
do macrobentos, este trabalho 
tem como principal objetivo 
analisar o macrobentos nos 
diferentes habitats sedimentares, 
identificando táxons presentes e 
suas abundâncias, visando inferir 
o estado ambiental da lagoa.

 

A área de estudo foi a Lagoa de 
Itaipu, situada na região oceânica 
da cidade de Niterói no bairro de 
Itaipu (Figura 1). Apresenta uma 
área de 2,87km², e profundidade 
média de 0,4m (SEMADS, 2011). 
Foram definidas seis estações de 

coletas na região sul entre marés 
na lagoa para amostragem dos 
macro invertebrados bentônicos, 
do sedimento, matéria orgânica 
dissolvida e granulometria (Figura 
2). Todas as amostras ocorreram em 
triplicata.

  Para análise do macrobentos, 
o sedimento foi coletado com o 
amostrador de fauna bentônica, a 
granulometria foi determinada por 
peneiramento mecânico e difração 
por raio laser, e o teor de matéria 
orgânica foi determinado pelo 
método de calcinação em forno 
Lavoisier (Goldin 1987). Foram 
calculadas as médias e desvios 
padrões das triplicatas de cada 
estação. Também foi calculada 
a riqueza, utilizando o índice 
de Diversidade de Shannon-
Wiener, e o índice de Pielou, que 
analisa a equitabilidade entre 
a abundância das espécies.  
 
 

 Ao todo foram coletados 132 
indivíduos, pertencentes aos grupos 
Polychaeta: Laeonereis culveri, 
Laeonereis acuta, Sigambra sp, Allita 
succinea e Capitella neoaciculata, 
Mollusca: Modiolus carvalhoi, 
Perna-perna e Amphipoda sp., 
Crustacea: Decapoda 1 e Decapoda 
2 e Chordata: Brachiostoma 
caribaeum. Capitella neoaciculata 
e Laeonereis culveri foram às 
espécies mais abundantes na 
lagoa como um todo e dominantes 
nas estações que ocorreram, 
embora não tenham coocorrido. 
Laeonereis culveri apresentou 60% 
de dominância na estação 1 e na 

MATERIAIS E METÓDOS 

RESULTADOS 
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estação 2, já Capitella neoaciculata 
apresentou 50% de dominância 
na estação 3, na estação 5 90% 
e 60% na estação 6, sendo a 
espécie mais dominante na lagoa.

Laeonereis acuta foi à espécie 
mais frequente em toda a lagoa, 
ocorrendo nas estações 1, 2, 3 e 
5, mas com baixa dominância 
sempre, apresentando na 
estação 1, 40 % e nas estações 
2,3 e 5 menos de 10%. Sigambra 
sp. e Alitta succinea foram 
encontradas somente na estação 

Figura 1: - Laguna de Itaipu.

  Figura 2. Laguna de Itaipu

6. Brachiostoma caribaeum foi a 
segunda espécie mais frequente 
em toda a lagoa, e nas estações 
que foi encontrado apresentou 
a segunda maior dominância. 

Perna perna, Modiolus 
carvalhoi e Amphípoda só foram 
encontradas na estação 4, com 
Perna perna apresentando 
mais indivíduos. Decapoda 1 
só foi encontrada na estação 3 
e Decapoda 2 na estação 6, mas 
ambos somente com 1 indivíduo. 

A diversidade e equitabilidade 

das estações são apresentadas 
na figura 4. As estações 2 e 6 
foram as que apresentaram maior 
diversidade, apesar de todos 
os índices encontrados para as 
estações serem muito baixos, 
como também os valores de 
riqueza, sendo a estação 3 e 6 com 
os maiores valores. Já o índice 
de equitabilidade teve um valor 
significativo para as estações 1, 
2, 3,4 e 5, sendo a estação 5 com 
o menor valor e mais discrepante 
entre as outras estações. Para a 
granulometria, os maiores valores 
de porcentagem encontrados 
foram o silte médio com 31,19% 
na estação 2 e 36,44% na estação 
3, e o silte fino com 34,66% na 
estação 5 e 41,51% na estação 6. O 
grânulo foi o menos encontrado 
entre as estações amostradas, 
possuindo a maior porcentagem 
de 0,68% na estação 5, já a areia 
média teve a maior porcentagem 
na estação 4 de 50,67%.

Já matéria orgânica variou 
entre as estações. A estação 5 
apresentou a maior porcentagem 
de matéria orgânica 15,22%, 
seguida da estação 1 com 11,83%. 
As estações 4 e 2 apresentaram 
as menores porcentagem de 
matéria orgânica presente 5,24% 
e 4,57% respectivamente, já as 
estações 3 e 6 apresentaram 
valores intermediários, de 
9,66% e 7,83 % respectivamente. 
 
DISCUSSÃO

 
Laeonereis acuta e Capitella 
neoaciculata são espécies que têm 
sido registradas ocorrendo em 
ambientes estuarinos e lagunares 
próximos a regiões urbanizadas 
e industrializadas, influenciadas 
principalmente pela quantidade 
de matéria orgânica presente 
no ambiente e o sedimento fino 
(ORENZANZ & GIANUCA, 1974). 
Nas áreas entre marés, ocorre em 
praticamente toda a costa litoral 
brasileira (OMENA & AMARAL, 
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2000), podendo ser consideradas 
espécies oportunistas, pois o 
aumento da sua densidade é 
relacionado ao grau de modificações 
das variáveis ambientais tanto 
sedimentares quanto pelágicas 
(WEIS et al,2016; LAURINO, 2017; 
SILVA et al, 2017), o que pode explicar 
a alta frequência desta espécie 
encontrada entre todas as estações 
amostradas e a alta abundância 
de Capitella nas estações 3,5 e 6. 
Um estudo realizado por Omena 
et al (2012) na Baia de Guanabara 
observou a grande dominância 
de Capitella neoaciculata nos 

Figura 3. Gráfico valor médio e desvio padrão de diversidade, equitabilidade e riqueza das estações.

locais com impactos antrópicos, e 
uma fauna de poucas espécies de 
poliquetas oportunistas com altas 
dominâncias, como Laeonereis 
acuta, Alitta succinea e Sigambra 
sp., ocorrendo em um gradiente 
de eutrofização e diferenças 
morfodinâmicas da laguna, 
relacionada com o sedimento fino, o 
hidro dinamismo e a concentração 
de matéria orgânica. A presença 
destas espécies também pode ser 
observada nas lagunas de Jaconé - 
Saquarema, Maricá - Guarapariga 
e Araruama, onde a dominância 
também é alta, principalmente 
na presença do sedimento fino, 
do nível de matéria orgânica e o 
grau de salinidade (RICEVUTO 
et al, 2013). Outra espécie que 
também pode ser considerada 
tolerante é Laeonereis culveri, 
pois possui altas abundâncias 
em ambientes estuarinos e em 
lagoas costeiras impactadas 
ambientalmente (SCHMDIT et al, 
2016), assim como Brachistoma 

caribaeum, considerada uma 
espécie indicadora, por possuir 
uma alta adaptação ao ambiente 
(RAVEEN et al, 2015). Altos níveis 
de matéria orgânica podem causar 
distúrbios na composição da fauna 
macrobêntica (WESTON, 1990) e 
sedimentos com partículas de grãos 
mais finas tendem a possuir grande 
teor de matéria orgânica, pois 
apresentam uma maior absorção. 

A anexação do material 
húmico pode ser uma das 
razões para o alto teor de 
matéria orgânica nestes 
sedimentos (MENDES & 

GOMES, 2011), como também 
fontes poluidoras antrópicas. 
A comunidade macrobêntica 
irá responder as mudanças 
das variáveis ambientais, com 
diminuição da riqueza, e no 
número total de indivíduos, 
e um aumento significativo 
na abundância de espécies 
tolerantes e oportunistas. 
Índices de diversidade 
baixos normalmente estão 
relacionados com impactos 
ambientais, assim como 
equitabilidade e riqueza, 
que são importantes para 
demonstrar dados relevantes 
sobre a condição ambiental do 
ecossistema (WESTON,1990).

CONCLUSÃO
 

        A distribuição das espécies na 
lagoa parece estar relacionada com 
esse alto teor da matéria orgânica 
e o sedimento lamoso encontrado 
nas estações amostradas, podendo 
ser proveniente do próprio material 

húmico do ambiente e de fontes 
poluidoras antrópicas, sendo às 
vezes o sedimento lamoso (silte) 
mais decretório na ocorrência de 
algumas espécies, como Laeonereis 
acuta, Laeonereis culveri, Capitella 
neoaciculata, e Sigambra sp. e Alitta 
succinea. A alta dominância de 
Capitella neaciculata na estação 5 
pode estar relacionada com esta 
estação estar amostrada dentro do 
ecossistema de manguezal, com um 
sedimento lamoso e fino, e uma alta 
porcentagem de matéria orgânica.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DESCARTE DE MÁSCARAS FACIAIS 
EM NITERÓI DURANTE A PANDEMIA DE COVID-19

RESUMO

A Pandemia de COVID-19 
proporcionada pelo novo 

Coronavirus SARS-CoV-2 é uma 
típica zoonose do Antropoceno, a 
época na qual a Humanidade se 
converteu em uma força geológica 
sem precedentes. Os diferentes 
governos mundiais precisaram se 
adaptar à um momento disruptivo 
e inédito na qual medidas de 
controle da pandemia exigiram 
o uso massivo de máscaras 
faciais para a contenção da 
propagação do Coronavirus 
SARS-CoV-2, principalmente por 
via oral. O objetivo deste estudo 
foi estimar o potencial descarte 
de máscaras faciais e Resíduos 
de Serviço de Saúde na cidade 
de Niterói durante a Pandemia 
de COVID-19. Foram utilizados 
modelos matemáticos amplamente 
aceitos pela comunidade científica 
internacional e constatado que 
a geração potencial de Resíduos 
de Serviços de Saúde durante a 
pandemia de COVID-19 em Niterói 
poderia ser entre 7,8 e 635 vezes 
superior a países da Ásia com 
populações semelhantes, mas 
com um número bem menor de 
infectados pela doença.

Palavras-Chaves: Antropoceno, 
Grande Aceleração, COVID-19, 
Resíduos de Serviço de Saúde, 
Máscaras Faciais.

 
INTRODUÇÃO 

O Antropoceno é a atual 
época na qual se considera que 
a Humanidade se converteu na 
principal força geológica capaz 
de moldar significativamente a 
geomorfologia do Sistema Terra 
(SILVA et al., 2020). O Antropoceno 

tem início a partir da “Grande 
Aceleração”, período histórico 
posterior à década de 1950, em que 
foram observados o crescimento 
populacional exponencial da 
Humanidade, intensificação da 
urbanização e industrialização 
nas grandes cidades, assim 
como o aumento desenfreado do 
consumo de combustíveis fósseis 
e da destruição de ecossistemas 
florestais (SILVA et al., 2020). A 
globalização econômica é, também, 
uma das causas do surgimento do 
Antropoceno ao propiciar trocas de 
mercadorias, genes, bens e serviços 
em uma velocidade jamais atingida 
anteriormente pela Humanidade 
(SILVA et al., 2020).

Logo, não é em nada 
surpreendente que nas últimas 
décadas a Humanidade já 
tenha sido confrontada com 
três epidemias: EVD (Ebola 
Virus Disease), SARS (Severe Acute 
Respiratory Syndrome) e de MERS 
(Middle East Respiratory Syndrome), 
assim como tenha enfrentado a 
primeira pandemia do milênio 
ocasionada pelo vírus influenza A 
subtipo H1N1, que levou à morte 
quase 400.000 pessoas ao redor 
do mundo, somente entre os anos 
de 2009 e 2010 (SILVA et al., 2020). 
Contudo, em 11 de março de 2020 
a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou que a epidemia 
da doença COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019) ocasionada pelo 
novo Coronavirus SARS-CoV-2 
(Severe Acute Respiratory Syndrome 
CoronaVirus 2) escapara ao 
controle e se convertera em uma 
grave pandemia zoonótica global 
(SILVA et al., 2020; SOARES et 
al., 2020). Consequentemente, 
em um momento totalmente 

disruptivo a OMS recomendou 
a adoção de estratégias para o 
controle da disseminação da 
pandemia de COVID-19 junto aos 
governos mundiais, dentre elas 
o isolamento social, quarentena 
e Lockdown, assim como o uso 
massivo de máscaras faciais para 
controle da transmissão por via 
oral (gotículas de saliva ou aerossol 
vindos de pessoas infectadas 
com o vírus SARS-CoV-2) (SILVA 
et al., 2020; SOARES et al., 2020). 
    Desde o anúncio oficial pela 
OMS, a Prefeitura Municipal de 
Niterói (PMN) tem elaborado 
políticas públicas que incentivem 
a população à utilização massiva 
de máscaras faciais para contenção 
do contágio do vírus SARS-CoV-2. 
Contudo, tem sido amplamente 
relatado pela comunidade 
científica internacional que foi 
observado o aumento significativo 
dos Resíduos de Serviço de Saúde 
(RSS) decorrentes da utilização e 
disposição inadequada de máscaras 
faciais (BOROUJENI, SABERIAN, 
2020; NZDIEGWU, CHANG, 2020; 
SILVA et al., 2020), bem como dos 
resíduos gerados pelos infectados 
no período de convalescença da 
doença (HANTOKO et al., 2021; 
SANGKHAM, 2020; URBAN, 
NAKADA, 2020). Além disso, o 
aporte adicional do uso acentuado 
de máscaras proporciona severos 
impactos à gestão municipal de 
Resíduos Sólidos Urbanos (RSU). 
Logo, se faz necessário identificar a 
tendência e o potencial de geração 
tanto de RSS quanto de RSU 
decorrentes das ações mitigadoras 
da pandemia de COVID-19 para um 
gerenciamento ambientalmente 
eficaz dos resíduos gerados.

Mediante o exposto 
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anteriormente, este estudo 
tem como objetivo estimar 
a demanda potencial diária 
por máscaras faciais e RSS 
das pessoas infectadas na 
cidade de Niterói durante 
a pandemia de COV ID-19.

METODOLOGIA 
 
Área de Estudo 

            A cidade de Niterói (22º52’58” 
S e 43º06’14” O) está localizada no 
setor Leste da Baía de Guanabara 
(Região Metropolitana do Estado 
do Rio de Janeiro - RMRJ) e possui 
uma população totalmente urbana 
com aproximadamente 515.000 
habitantes que se distribuem em 
uma área total de 129,34 km2, com 
isso apresentando uma densidade 
demográfica de 3.640,80 hab 
km-2. Além disso, apresenta o 
maior Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) da 
RMRJ e está entre os dez melhores 
IDHMs do Brasil (IBGE, 2021). 

 
Estimativa da utilização de 
máscaras faciais descartáveis 

 
   A quantidade diária de 
máscaras faciais potencialmente 
utilizáveis em Niterói durante 
a pandemia de COVID-19 foi 
estimada utilizando-se o modelo 
matemático desenvolvido por 
Nzediegwu e Chang (2020) 
e amplamente utilizado 
nacional e internacionalmente 
(BOROUJENI, SABERIAN, 
2020; URBAN, NAKADA, 2020), 
sendo expresso pela equação 1:

TDM= PT x PU x TAU x MDM  
 (1)                        10.000

Onde: 

TDM = Total diário de máscaras 
faciais descartáveis (máscaras 
dia-1).

PT = População total (habitantes).
PU = População urbana da cidade 
de Niterói (100%).
TAU =Taxa de aceitação de 
utilização de máscaras na cidade 
(80%).
MDM = Média diária de máscaras 
faciais descartáveis per capita (2 
máscaras dia-1).
 
Estimativa dE gEração dE rss  

 
  A quantidade diária de RSS 
potencialmente gerados em 
Niterói durante a pandemia 
de COVID-19 foi estimada 
utilizando-se a metodologia 
proposta por Sangkham (2020), 
sendo expresso pela equação 2: 
 

RSS=NI x TRSS  
 
(2) 
 
ONDE: 
 
RSS = Resíduos de Serviço de Saúde 
(ton dia-1). 
 
NI = Número de pessoas infectadas 
com COVID-19 (infecções). 
 
TRSS = Taxa de geração de RSS por 
pessoa (3,95 kg infecções-1 dia-1). 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
     Segundo Cunha et al. (2020), o 
município de Niterói possuía uma 
taxa de geração per capita de 0,90 
kg hab-1 dia-1 e uma expectativa 
de geração de 463,79 ton dia-1 de 
RSU no período pré-Pandemia de 
COVID-19. Contudo, manter uma 
gestão adequada de RSU tornou-
se um grande desafio para os 
municípios brasileiros (URBAN, 
NAKADA, 2020) e de outros países 
(HANTOKU et al., 2021), pois 
desde a oficialização pela OMS 
da pandemia proporcionada pelo 
novo vírus SARS-CoV-2 as taxas de 
geração de RSU, assim como a sua 

composição qualitativa sofreram 
profundas alterações que refletem 
o nível socioeconômico da 
população, grau de engajamento 
em relação às medidas de 
mitigação de contágio, mudança 
de hábitos alimentares, número 
de infectados pela COVID-19, 
adesão ao uso de máscaras 
faciais entre outros (SILVA et 
al., 2020; URBAN, NAKADA, 
2020, HANTOKU et al., 2021).  
       Como pode ser visto na Tabela 1, 
Niterói é uma típica cidade grande 
do Antropoceno, pois praticamente 
toda a sua população está inserida 
no meio urbano e na RMRJ (SILVA 
et al., 2020). Essas características 
refletem no grande potencial de 
utilização de máscaras faciais pela 
população (824.507 máscaras dia-
1) para redução da disseminação 
do vírus SARS-CoV-2, o que 
corresponderia a um volume total 
de 257.246.184 máscaras desde o 
anúncio oficial da pandemia (312 
dias). Entretanto, o acréscimo 
na utilização de máscaras (RSS 
Grupo A – Infectante) acarreta 
no aumento da probabilidade de 
disposição inadequada no meio 
ambiente (praias, rios, parques 
etc.), conforme foi observado 
para as cidades de São Gonçalo 
e do Rio de Janeiro durante o 
período de isolamento social, 
e que possuem o potencial de 
utilização de 1.735.742 e 10.750.245 
máscaras dia-1, respectivamente 
(URBAN, NAKADA, 2020). Além 
disso, a disposição inadequada 
de máscaras descartáveis 
utilizadas e inservíveis podem 
trazer graves riscos à saúde dos 
funcionários de limpeza pública 
da cidade, caso as mesmas sejam 
destinadas inadequadamente 
pela população ou instituições 
de saúde sem qualquer tipo de 
tratamento prévio e dispostas nos 
aterros sanitários que recebem 
RSU (URBAN, NAKADA, 2020). 
durante a pandemia de COVID-19.
    Considerando um peso médio 
de 3,00 g por máscara cirúrgica 
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descartável (HANTOKO et al., 2021), 
isso corresponderia à uma massa 
de 2,47 ton dia-1 de RSS infectante 
(Tabela 1), ou cerca de 0,53% da 
geração diária de RSU destinada 
a aterro sanitário no período pré-
Pandemia de COVID-19 (CUNHA et 
al., 2020). Além disso, a modelagem 
desenvolvida por Sangkham (2020) 
permite estimar que devido aos 
quase 29.000 cidadãos infectados 
por COVID-19 na cidade de 
Niterói pode ter sido gerados 
114,30 ton dia-1 de RSS (Tabela 
1). Esse valor de RSS estimado 
pode servir de indício indireto 
da problemática gestão brasileira 
da pandemia de COVID-19, pois 
Niterói apresenta uma geração 
potencial de RSS cerca de 204 
vezes maior que alguns países 
asiáticos que possuem populações 
relativamente próximas, como: 
Brunei (437.813 habitantes e 141 
infectados por COVID-19); 7,8 
vezes superior à Maldivas (541.266 
habitantes e 3.179 infectados por 
COVID-19) e 635 vezes acima que 
aqueles resultados apresentados 
pela província chinesa de Macau 
(650.024 habitantes e 46 infectados 
por COVID-19) (SANGKHAM, 2020). 
   Dentre as diversas medidas 
adotadas pela PMN merece 
destaque a doação de quase dois 
milhões de máscaras faciais de 
algodão para a população da cidade 
durante o período da Pandemia 
de COVID-19 (PMN, 2021). Essa 
medida além de proporcionar a 
aquisição de tal indispensável 
equipamento de proteção 
individual, principalmente 
à parcela da população mais 
vulnerável socialmente, 
proporcionou a diminuição 
da demanda por máscaras 

descartáveis (imprescindíveis para 
os profissionais da saúde) em pelo 
menos em 23,32% (considerando 
o máximo de 30 lavagens por 
máscara) e o controle do descarte 
indevido no meio ambiente 
(URBAN, NAKADA, 2020). Ademais, 
o incentivo ao uso de máscaras 
faciais de tecido reutilizáveis após 
lavagem permitiu uma menor 
geração diária de RSS infectantes 
destinados inadequadamente 
nos aterros sanitários, com isso 
contribuindo com diminuição 
de custos na gestão de RSU e 
mitigando a potencial geração de 
microplásticos e nanoplásticos 
pela degradação das máscaras 
faciais descartáveis no ambiente 
ou em aterros sanitários, 
sendo que são considerados 
contaminantes de preocupação 
global no Antropoceno (SILVA 
et al., 2020; SILVA et al., 2020).

 
      Além dos impactos causados à 
sociedade em geral e à economia 
em particular, a Pandemia de 
COVID-19 proporcionou impactos 
negativos significativos ao meio 
ambiente. Como mostrado neste 
estudo, a cidade de Niterói precisou 
encarar o desafio de em um 
momento totalmente disruptivo e 
inédito ter que se adaptar a uma 
geração significativa de Resíduos 
de Serviço de Saúde de caráter 
infectante que além de onerarem 
a gestão dos Resíduos Sólidos 
Urbanos da cidade poderiam se 
constituir em fontes secundárias 
de infeção de COVID-19, com 
isso aumentando o risco de 
uma retroalimentação de novos 
casos da doença na cidade.
Medidas mitigadoras ao 

contágio de COVID-19, como a 
doação de máscaras faciais de 
tecidos laváveis e recicláveis, 
proporcionaram como impactos 
indiretos a diminuição da 
disposição inadequada de 
máscaras descartáveis no 
meio ambiente e significativa 
mitigação na geração de Resíduos 
de Serviços de Saúde na cidade. 
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DIVERSIDADE DE PLANTAS MEDICINAIS COMERCIALIZADAS 
EM FEIRAS LIVRES DA ZONA SUL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI

RESUMO 

O  município de Niterói 
possui dez feiras livres 

reconhecidas, sendo seis destas 
localizadas na Zona Sul. Tendo em 
vista que as feiras livres são um 
manancial para o conhecimento 
sobre plantas medicinais, o 
presente estudo buscou verificar 
a diversidade dessas plantas 
comercializadas nesta área do 
município. Foram realizadas visitas 
periódicas às feiras selecionadas 
no período entre junho de 2018 e 
maio de 2019, utilizando técnicas 
de observação assistemática. 
Também foi utilizada observação 
sistemática, com o uso de uma 
tabela previamente elaborada para 
o levantamento da diversidade 
de espécies comercializadas. 
Foram catalogadas 22 espécies 
distribuídas em 19 gêneros e 14 
famílias de angiospermas. Os dados 
obtidos nesta pesquisa possibilitam 
o levantamento de quantas e quais 
espécies medicinais ainda são 
comercializadas nas feiras livres da 
Zona Sul de Niterói. Com base em 
pesquisa bibliográfica, também são 
fornecidos dados sobre a utilização 
delas.

P a l a v r a s - c h a v e : 
etnobotânica, feira livre, plantas 
medicinais, Niterói.

     
   A utilização de plantas com 
objetivos terapêuticos é bastante 
difundida em todo o mundo (VEIGA 
JUNIOR, 2008). A ANVISA, Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária, 
define plantas medicinais como 
“aquelas capazes de aliviar ou 
curar enfermidades e têm tradição 
de uso como remédio em uma 
população ou comunidade” 
(BRASIL, 2010). Por outro lado, um 
estudo de 2016 realizado por 575 

botânicos mostra que o Brasil é o 
país com maior riqueza de plantas 
do mundo (FORZZA, 2016). São 
46.097 espécies incluindo plantas, 
fungos e algas; e quase metade 
desse número, 43%, são endêmicas 
ao território brasileiro. Mesmo com 
toda diversidade da flora nacional, 
as informações sobre plantas 
medicinais têm crescido apenas 8% 
anualmente nos últimos 20 anos 
(FONSECA, 2012).
   No Brasil, tem-se a Política 
Nacional de Plantas Medicinais 
e Fitoterápicos, que foi criada 
em 2006, pelo Decreto nº 5.813 
(BRASIL, 2006). Tal programa 
propõe a inserção de plantas 
medicinais, fitoterápicos e serviços 
relacionados à fitoterapia no 
SUS. A proposta ressalta que tal 
ação deve se realizar dentro da 
segurança, eficácia e qualidade 
e de acordo com as diretrizes 
da Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no 
SUS. O documento mostra também 
o cuidado com a promoção e o 
reconhecimento das práticas 
populares. O objetivo desta política 
em si é garantir aos brasileiros o 
acesso seguro a plantas medicinais 
e fitoterápicos, buscando o uso 
racional desses produtos a fim de 
manter a biodiversidade.
   É sabido que nas gerações 
passadas o uso dessas plantas era 
extremamente comum devido à 
facilidade de coleta, pois muitos 
tinham grande variedade vegetal 
nos seus próprios quintais, e o 
consumo era estimulado pelos 
elevados preços dos medicamentos 
alopáticos (AZEVEDO & SILVA, 
2006). Mais recentemente, o valor 
medicinal e a comercialização 
de muitas espécies vegetais 
fitoterápicas deve-se em parte 
à busca por terapias não 
convencionais de assistência à 
saúde. A utilização destas teriam 
como objetivo maior “qualidade 

de vida” (SIQUEIRA & BARBOSA, 
2004).  Segundo Pereira et al. (2012), 
a preocupação com a qualidade 
de vida vem se destacando de 
maneira crescente no meio das 
ciências humanas e biológicas, 
trazendo valorização tanto aos 
aspectos mais amplos, quanto ao 
controle de sintomas de doenças e o 
aumento da expectativa de vida. As 
principais vantagens na utilização 
de plantas com ação terapêutica, 
de acordo com Loures et al. (2010) 
seriam: a ausência de possíveis 
efeitos colaterais, baixo custo e o 
estímulo a hábitos mais saudáveis, 
o que levaria as pessoas a um maior 
bem estar geral. 
    Seja para infecção urinária, azia 
ou garganta inflamada, segundo 
o Google Trends, o Brasil é o país 
que mais buscou por “remédios 
caseiros” em 2018. Entretanto, o 
estado do Rio de Janeiro aparece 
em 26º lugar nessa pesquisa. Ou 
seja, os fluminenses, de um modo 
geral, procuram pouco na internet 
sobre plantas medicinais, seja para 
alimentação ou visando a cura de 
males. Desse modo, esse estudo 
buscou analisar se tais dados se 
refletem na diversidade de espécies 
medicinais que poderiam ser 
encontradas nas bancas das feiras 
livres da zona sul de Niterói. 
 
MATERIAIS E MÉTODOS 
 
     O estudo foi realizado nas feiras 
livres do Município de Niterói, 
localizado entre as coordenadas 
geográficas 22° 52’ 58” S 43° 06’ 14” 
Possui uma área de 129,3 km² (IBGE 
2002) e uma população residente 
estimada em 511.786 habitantes 
(IBGE 2018). 

Selecionou-se seis feiras, todas 
na Zona Sul de Niterói, incluindo 
os bairros de: Icaraí, São Francisco, 
Boa Viagem e Vital Brasil. Este 
estudo não abrange feiras orgânicas 
e as que exibem e entregam seus 

INTRODUÇÃO
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produtos apenas online. As seis 
feiras foram visitadas uma vez 
ao mês cada, no período de um 
ano (entre junho de 2018 e maio 
de 2019), totalizando 72 visitas. 

Buscando a obtenção de 
informações a respeito das 
espécies vegetais comercializadas, 
utilizou-se a técnica de 
observação sistemática (GIL, 
1999). Para isso, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica para 
identificar os estudos existentes e 
averiguar as espécies medicinais 
comumente encontradas no Brasil, 
especialmente no Rio de Janeiro. 
Na sequência, foi elaborada uma 
tabela com os dados observados 
e o nome popular de cada planta 
utilizada como referência. Assim, 
para cada feira visitada utilizou-
se a tabela para marcar as plantas 
encontradas e em quantas bancas 
cada espécie tinha sido vista, ou 
seja, se ela era comercializada 
em muitas ou em poucas bancas. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
  Nas feiras niteroienses não foi 

encontrada nenhuma banca 
exclusiva para plantas medicinais. 
Portanto, as espécies mencionadas 
neste artigo foram encontradas 
em bancas mistas, que, além 
de algumas espécies de plantas 
medicinais, vendiam outros 
produtos botânicos, tais como 
frutas, legumes e verduras.

 O Quadro 1  indica as 22 
espécies distr ibuídas em 
19 gêneros e 14 famíl ias 
encontradas nas feiras l iv res  
da zona sul de Niterói. As feiras 
com maior diversidade foram a 
da Rua Lopes Trovão (Icaraí) e a 
da Rua do Cana l (São Francisco), 
nas quais encontramos as 
22 espécies mencionadas. 
Já a feira da Rua Jorna lista 
Ir ineu Marinho (Icaraí) teve 
a menor diversidade, na qua l 
identif icamos apenas sete 
espécies dentre as pesquisadas. 

Das 22 espécies medicinais 
encontradas nas feiras l ivres 
deste estudo, apenas três 
são nativas da região da 
América Tropical, incluindo o 
Brasil: o maracujá (P. edulis), 

o abaca xi (A. comosus) e a 
taioba (X. sagittifolium). 
Todas as outras são exóticas. 
Segundo Grandi (2014), essas 
espécies exóticas vêm de 
diferentes regiões da Europa, 
Ásia, África e mediterrâneo. 

A respeito das três 
espécies nativas, a taioba (X. 
sagittifolium) é comum na 
mesa dos mineiros, baianos, 
capixabas e cariocas. Usa-
se principalmente as folhas, 
entretanto, segundo a 
EMBR APA, sua cultura ainda é 
pequena no Brasil, geralmente 
encontrada às margens de 
pequenos córregos, banhados 
e brejos. Um levantamento 
etnobotânico com espécies 
identif icadas como medicinais 
em área urbana de Ouro Preto 
entre 1998 e 2000 destacou 
que a folha da taioba é 
usada como antianêmica e 
tônica (MESSIAS et al ., 2015). 

Sobre o maracujá (P. 
edulis), baseado no estudo de 
Cerqueira-Silva et al . (2014), 
o Brasil, juntamente com a 
Colômbia, são os maiores 
centros de diversidade 
biológica deste gênero. Dessa 
forma, há mais de 150 espécies 
nativas do Brasil. E segundo o 
Portal de Plantas Medicinais, 
Aromáticas e Condimentares, a 
primeira referência ao maracujá 
no Brasil foi em 1587 como 
“er va que dá fruto”. “Muitas 
substâncias presentes nos 
frutos, principalmente na polpa 
e casca, podem contribuir para 
efeitos benéficos, tais como: 
ativ idade antioxidante, anti-
hipertensão, diminuição da 
ta xa de glicose e colesterol do 
sangue” (ZER AIK et al ., 2010). 
A comercialização do produto 
cresceu muito nas últ imas 
décadas. Conforme a Embrapa, 
o Brasil é o primeiro produtor 
mundial de maracujá. Em 
1970 o produto era vendido 
essencialmente in natura. Foi 
só a partir da década de 80 que 
houve expansão da cultura 
graças às indústrias extratoras 
de suco. A produção se concentra 
no nordeste brasileiro, com 

Figura 1 - Feira livre no Bairro de São Francisco, Niterói. Foto: Berg Silva, Arquivo Prefeitura Municipal de Niterói
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destaque para a Bahia.
  Sobre o abacaxi (A. comosus), 

Granada et al. (2004) aborda 
que o abacaxizeiro constitui 
uma das fruteiras tropicais 
mais cultivadas no Brasil e 
também uma das culturas mais 
exigentes. No sudeste, Minas 
Gerais é o principal produtor, 
seguido de São Paulo e do Rio de 
Janeiro (IBGE, 2010). Segundo 
Crestani et al. (2010), a literatura 
cita que o fruto de A. comosus 
possui, quando ainda está 
verde, propriedades abortivas, 
diuréticas e vermífugas. A 
enzima proteolítica bromelina 
é usada na composição de 
medicamentos que auxiliam 
no processo digestivo.  
Além disso, possui ação 
anti-inf lamatória, e é 
utilizada no tratamento de 
hematomas, contusões e 
solvente de mucosidades 
no sistema respiratório.

 As espécies P. crispum 
(Mil l.) Nyman ex A.W. Hill 
(salsa), L. sativa var. capitata 
(alface), Brassica sp. (couve), P. 
edulis (maracujá), B. vulgaris L. 
(beterraba), A. cepa L. (cebola) 
e D. carota L. (cenoura) foram 
encontradas em todas as feiras. 
Já O. basilium L. (manjericão), 

T. vulgaris L. (tomilho), Salvia 
officinalis L. (sálv ia), C. citratus 
( DC) Stapf.  (capim-limão) e 
Z. officinale Roscoe (gengibre) 
foram as espécies mais raras 
de serem identif icadas, sendo 
comercializadas apenas em 
duas ou três feiras ao longo da 
semana, em apenas uma banca e 
em menor quantidade. A família 
com maior número de espécies 
e de gêneros foi Lamiaceae.

A respeito das espécies 
exóticas, o manjericão tem 
origem asiática, assim como 
o gengibre. Tomilho e sálv ia, 
por sua vez, possuem origem 
mediterrânea, enquanto 
o capim-limão é nativo 
da Índia (GR ANDI, 2014).  

Ressalta-se, como Loures 
et al. (2010) explicita em seu 
estudo, que o uso de plantas 
medicinais como tratamento/
prevenção de doenças inter vém 
no processo saúde-doença, 
objetivando o equilíbrio entre 
diferentes dimensões humanas 
e, assim, contribuindo para 
o bem-estar e a qualidade de 
v ida. Dessa forma, as vantagens 
da f itoterapia - ef icácia, baixo 
custo, menos efeitos colaterais, 
estímulo à hábitos mais 
saudáveis - são mais apontadas 

do que eventuais desvantagens.
No Município de Niterói 

há iniciativas públicas e 
privadas relativas ao consumo 
e à popularização de plantas 
medicinais. A Prefeitura 
da cidade tem um projeto 
para oferecer medicamentos 
f itoterápicos g rat u ita mente 
pelo SUS. O prog ra ma v isa 
a mpl ia r a s a lter nat iva s de 
t rata mento na rede públ ica 
de saúde, i ncent iva ndo o 
acesso seg u ro e o consu mo 
consciente de pla nta s 
med ici na is.   Ao todo, o projeto 
v isa a d ist r ibu ição de 30 
t ipos de reméd ios pa ra dores, 
i n f la mações, ent re out ros 
problema s de ba i x a g rav idade.

Há um projeto piloto de 
produção de mudas de plantas 
medicinais da empresa CLIN, 
Companhia de Limpeza de 
Niterói, cujo objetivo é ajudar 
na prevenção e no tratamento 
de doenças em comunidades 
carentes. Eles possuem um 
viveiro na sua sede em São 
Lourenço, Niterói, com mais de 
140 mil mudas, incluindo espécies 
endêmicas da Mata Atlântica. 

 Possivelmente, com base 
na observação ao longo de um 
ano de visitações periódicas, 
as feiras livres pesquisadas 
têm um número constante 
de frequentadores, sendo 
procuradas visando um passeio 
ao ar livre e o consumo de 
produtos gerais, como frutas ou 
até mesmo pastéis e tapiocas 
- nada específico como uma 
espécie medicinal (LOBIANCO, 
2014). Consequentemente, é uma 
possibilidade que esse baixo 
interesse ref lita na reduzida 
diversidade de f lora medicinal 
disponível para compra 
nas bancas. Entretanto, há 
iniciativas públicas e privadas 
pela cidade, buscando 
incentivar o consumo de 
plantas medicinais e tirar 
dúvidas quanto ao uso. 

Figura 2 - Taioba. Foto: Raquel Portugal, Acervo Fundação Oswaldo Cruz
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Nome popular Espécie Família Algumas indicações 
terapêuticas

Abacaxi Ananas comosus (L.) 
Merril

BROMELIACEAE  Diurético, ajuda na 
digestão e absorção de 
ferro

Agrião Nasturtium officinale BRASSICACEAE Tratamento de tosse, 
antidiurético

Alface Lactuca sativa var. 
capitata

ASTERACEAE Propriedades calmantes, 
combate à prisão de ventre

Alho Allium sativum  AMARYLLIDACE AE Potencial anticancerígeno 
(consumido cru)

Alho-poró Allium sp.  AMARYLLIDACE AE Controle da pressão arterial 
(vasodilatador)

Almeirão Cnicus Benedictus L ASTERACEAE Distúrbios de fígado

Beterraba Beta vulgaris L. CHENOPODIACEAE Controle da pressão arterial 
(vasodilatador)

Capim-limão Cymbopogon citratus  
(DC) Stapf. 

POACEAE Auxilia o trabalho 
estomacal

Cebola Allium cepa L. LILIACEAE Combate à hipertensão

Cenoura Daucus carota L APIACEAE Saúde visual e evita o 
envelhecimento precoce

Coentro Eryngium foetidum L. APIACEAE Digestivo, tratamento 
contra a ansiedade

Couve Brassica sp. BRASSICACEAE Combate à problemas 
digestivos

Erva-cidreira Lippia alba (Mill.)
N.E.BR. ex Britton & 
P.Wilson

VERBENACEAE Tratamento estomacais e 
de dores de cabeça

Gengibre Zingiber officinale 
Roscoe

ZINGIBERACEAE Termogênico e melhora o 
desempenho do sistema 
digestivo

Hortelã-pimenta Mentha  piperita L. LAMIACEAE Efeitos analgésicos, 
digestivos e expectorantes

Manjericão Ocimum basilicum L. LAMIACEAE Tratamento de tosse

Maracujá Passiflora  edulis PASSIFLORACEAE Efeito calmante, diurético e 
digestivo

Rúcula Eruca sativa Mill BRASSICACEAE  Combate à prisão de ventre

Salsa Petroselinum crispum 
(Mill.) Nyman ex A.W. Hill

ARALIACEAE Tratamento de doenças 
renais

Quadro 1 - Lista de nomes vulgares, nomes científicos, gênero, família e uso terapêutico 
popular das espécies medicinais encontradas nas feiras livres da Zona Sul do Município 
de Niterói - RJ.

Quadro 1 - Lista de nomes vulgares, nomes científicos, gênero, família e uso terapêutico popular das espécies medicinais encontradas nas 
feiras livres da Zona Sul do Município de Niterói - RJ.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este é o primeiro trabalho 
que resgata conhecimento 
acerca das espécies medicinais 
comercializadas nas feiras livres 
da zona sul do Município de 
Niterói. Pode-se reforçar que esta 
temática ainda demanda muitos 
estudos, pois com base nas 
nossas pesquisas ficou evidente 
a sua carência na área relativa 
à etnobotânica e às feiras livres 
f luminenses.

Nesse estudo, foram 
identificadas 22 espécies 
medicinais. Destas, apenas 
três são nativas. Embora a 
comercialização e a busca por 
plantas medicinais não sejam 
muito amplas nas feiras livres da 
zona sul do Município de Niterói, 
a cidade ainda incentiva o seu 
resgate e consumo pela população. 

Quanto às bancas, no geral, 
encontramos poucas. Há uma 
média de dez bancas, sendo que 
as espécies em questão foram 
identificadas em apenas duas (ou 
no máximo três) delas. Outro fato 
relevante é quanto ao número 
de feirantes. Notamos que a 
pouca variedade de bancas se dá 
devido ao baixo n de feirantes. 
Nas feiras pesquisadas em toda 
Zona Sul, esses comerciantes 
se repetiam em muitos dias da 
semana em outras feiras pela 
mesma área. Isso reduz tanto a 
diversidade da feira livre quanto 
a dos produtos comercializados, 
que acabam sendo os 
mesmos, independentemente 
de qual feira visitemos. 
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CIDADES INTELIGENTES: A PARCERIA ENTRE OS DRONES E 
OS GESTORES PÚBLICOS MUNICIPAIS – COMO PROTEGER AS 
ÁREAS AMBIENTAIS COM EFICIÊNCIA

O objetivo desse trabalho 
é analisar o implemento 

das novas tecnologias, bem como 
sua juridicidade no ordenamento 
jurídico brasileiro, perpassando 
sobre sua aplicabilidade na proteção 
ambiental com prisma no aumento 
da eficiência da fiscalização 
ambiental. Conclui-se que a 
utilização dessa nova tecnologia 
gera eficiência e aumento da eficácia 
da atividade fiscalizatória, posto 
que possibilita realizar atividades de 
sustentabilidade que os servidores 
públicos não conseguem realizar. 
A Metodologia utilizada nesta 
pesquisa é a do método dedutivo e 
quantos aos meios e fins, a pesquisa 
é a bibliográfica e qualitativa. 

P a l a v r a s - c h a v e : C i d a d e s 
Inteligentes.  Drones.  Meio Ambiente 

O conceito de smart city 
é amplo e multidisciplinar. O 
instituto envolve temas urbanos, 
tecnológicos, estatais e privados. 

O setor privado encontra no Poder 
Público – principalmente no ente 
Municipal, oportunidade de explorar, 
mediante contrato, a área urbana e 
tecnológica, com intuito primário 
de ofertar àqueles a tecnologia e o 
mecanismo adequado para crescer 
com maior infraestrutura e estabelecer, 
no século XXI, um ambiente 
urbano melhor desenvolvido.

O instituto da smarts cities 
ganhou vários adeptos ao redor do 
mundo. A tecnologia aplicada de 
forma positiva a estruturas urbanas 
ganhou força também na América 
Latina, principalmente no Brasil. 

Diante    dos   benefícios   
promovidos pelas smarts cities, a 
tecnologia tem sido explorada por 
diversos setores do mercado, como 
energia, mobilidade e monitoramento. 

As inovações tecnológicas 

no contexto urbano permitem 
o desenvolvimento de cidades 
inteligentes, valendo-se, em especial 
das   TICs – Tecnologias de Informação 
e Comunicação, com o intuito 
de modificar a estrutura urbana, 
principalmente relacionadas ao 
transporte, mobilidade, vida, 
governo, economia, pessoas e 
desenvolvimento sustentável. 

Nesse sentido, afirma 
Caio Cesar Torres Cavalcanti:

locais. Dessa forma, objetiva-
se aumentar a permeabilidade 
popular e fomentar a democracia 
direta, classificada por Silva (2015) 
como quinto grau de democracia.  
  A cidade inteligente visa, 
basicamente, portanto, o uso 
expressivo da tecnologia e 
informação para otimizar a 
infraestrutura urbana com 
eficiência a fim de melhorar 
serviços e apresentar respostas 
dinâmicas aos problemas locais. 
  Nesse contexto, a cidade de 
Niterói é expressivamente 
inteligente. O município vem 
utilizando a TIC – Tecnologia de 
Informação e Comunicação na 
gestão urbana para minimizar 
alguns problemas de gestão local, 
precipuamente para promover 
a proteção do meio ambiente.  
  O uso da TIC- Tecnologia de 
informação e comunicação é intenso 
no setor privado. A tecnologia de 
ponta auxilia os grandes setores 
da economia a produzir mais 
com maior eficiência, bem como 
alcançar maiores resultados 
econômicos e financeiros. 

O Poder Público, com o intuito 

ar t i g o l i V r e

RESUMO

Figura 1: Uso de drone no combate a queimadas, Defesa Civil de Niterói. Foto Arquivo Prefeitura Muncipal de 
Niterói.

“As novas tecnologias, tais como 
hardwares, tablets, softwares, sensores 
digitais, paginas web e aplicativo 
de celular, permitem interconectar 
todas as partes urbanas, operando-
as em tempo real, de forma sistêmica, 
dinâmica e automatizada, para 
fazê-las interagir entre si, com seus 
gestores, com os prestadores de serviço 
e com a sociedade em geral. Logo, 
há uma frequente recolha de dados, 
bem como uma constante troca 
de informações e conhecimentos, 
integrando e articulando tudo e 
todos, para apresentar soluções 
inteligentes, eficientes e responsivas 
aos problemas e às complexidades 
da própria cidade e sua 
população” (CAVALCANTI, 2018).” 

As metas devem ser, a priori, o 
bem-estar, a qualidade de vida e o 
empoderamento das comunidades 
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de gerir melhor os grandes centros 
urbanos, passou a utilizar dessa 
tecnologia para garantir um dos 
princípios elencados no art. 37 da 
CRFB: o princípio da eficiência. 
Malgrado alguns entraves 
estruturais, políticos e financeiros, 
o gestor público logrou êxito na 
inserção da tecnologia em favor 
da sociedade, facilitando a vida 
individual e social, bem como 
promovendo também, métodos mais 
eficientes para administrar a cidade. 

Destarte todos os entraves 
enfrentados pelo Poder Público, 
tem-se que alguns Municípios 
conseguiram implementar 
a Tecnologia de Informação 
e Comunicação em alguns 
setores específicos, como por 
exemplo, o meio ambiente. 

Nesse cenário, os drones – 
apelido informal para todos e 
quaisquer objetos voadores não 
tripulados – tem um grande 
potencial para ações de proteção 
ambiental, principalmente em 
locais em que a variação de terrenos 
e vastidão do território protegidos 
exigem um esforço maior do órgão 
de fiscalização e controle ambiental. 

Como vantagens no uso da 
tecnologia podemos utilizar como 
exemplo, mapeamento de áreas 
protegidas, monitoramento da 
biodiversidade, e no combate a 
incêndios florestais, à caça e à 
exploração dos recursos naturais, 
supervisionar e fiscalizar possíveis 
invasões, desmatamento ou danos 
em área de preservação ambiental. 

Além disso, verifica-se que 
os drones são instrumento de 
fácil adaptação a diferentes tipos 
de cenários e ambientes, tudo 
feito de forma rápida e eficiente. 

Os benefícios no uso dos drones 
são diversos, entretanto, a falta de 
regulamentação para principais 
modelos de aeronaves impede 
seu uso mais frequente pelos 
gestores ambientais municipais, 
entretanto, modelos menores 
tem operacionalização com 
maior simplicidade. Como de 
fato tem se mostrado os drones 
são os olhos que faltavam no 
auxílio a fiscalização ambiental na 
preservação do meio ambiente.  

    No ordenamento brasileiro às 
normas de operação de drones 
estabelecidas pelo Departamento 
de Controle do Espaço Aéreo 
(DECEA) e pela Agência Nacional 
de Telecomunicações (ANATEL), 
são complementadas pelo 
Regulamento Brasileiro de 
Aviação Civil Especial nº 94/2017 
(RBAC-E nº 94/2017) da ANAC. 
  De forma simplificada, são 
permitidas - principalmente no 
auxílio das fiscalizações ambientais 
pelo regulamento da ANAC - as 
aeronaves remotamente pilotadas 
(RPA), que são as aeronaves não 
tripuladas utilizadas para outros fins 
como experimentais, comerciais 
ou institucionais, esta que pode 
ser operada com no mínimo 30 
metros horizontais de distância 
das pessoas não anuentes ou 
não envolvidas com a operação 
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Figura 2: Uso de drone no combate a queimadas, Defesa Civil de Niterói. Foto Arquivo Prefeitura Muncipal de 
Niterói.

e cada piloto remoto só poderá 
operar um equipamento por vez. 
  No Município de Niterói, 
conforme autorização do Conselho 
de Meio Ambiente de Niterói, o 
Fundo Municipal de Conservação 
Ambiental foi utilizado como forma 
de qualificar fiscais e servidores na 
utilização dos drones, isto por que 
56% (cinquenta e seis por cento) 
do território municipal conta com 
algum tipo de proteção ambiental, 
além de 7 unidades de conservação 
de gestão municipal.   

Quando o assunto é proteger o 
meio ambiente, a aplicação com 
eficiência dos mecanismos que a 
TICs – Tecnologias de Informação 
e Comunicação pode oferecer, 
aliado a qualificação dos servidores 
reforça a proteção que se deve 
dar ao direito fundamental ao 
meio ambiente ecologicamente 
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Figura 3 - Imagem aérea das Lagoas de Piratininga e Itaipu registradas por drone. Foto Arquivo Prefeitura Municipal de 
Niterói.

disposto no art. 225, CRFB.1 

         Os drones podem também ser 
uma ferramenta importante para 
estudos ecológicos e planejamento 
de conservação, também 
importante no município de Niterói 
em que a presença de diversos 
morros trazem a proteção da área 
de preservação permanente pela 
declividade, disposta no Código 
Florestal, o que sem a tecnologia 
poderia inviabilizar a fiscalização, 
entretanto, atualmente com o 
uso dos drones da base do morro 
permite-se chegar ao seu pico.    
       Em países africanos, na Ásia e 
até mesmo na região amazônica, o 
combate à caça predatória é grande 
problema, sendo possível utilizar 
sensores térmicos de onda longa 
nos drones, que detectam focos de 
calor emitidos no solo e identificam 

caçadores e acampamentos no 
período da noite.

Outrossim, muito se argumenta 
que o maior benefício no uso 
dos drones é a possibilidade de 
lotear o território em um mosaico 
de áreas prioritárias permitindo 
aos pesquisadores, e aos gestores 
ambientais daquele local monitorar 
mudanças no uso do solo, novos 
focos de desmatamento, plantações, 
princípios de incêndio e até mesmo 
o início de invasões irregulares em 
áreas onde a construção é proibida. 

Portanto, proteger o ambiente 
com afinco clama cada vez mais pela 
aplicação dos mecanismos que das 
TICs – Tecnologias de Informação e 
Comunicação, entre eles os drones, 
ressaltando que os Municípios que o 
fazem como o de Niterói se tornam 
referência na qualidade de vida 

que um meio ambiente equilibrado 
e protegido pode oferecer. 
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 ¹Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
      § 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 
            I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (...) 
²Lei Federal 12.651/2012 - art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os efeitos desta Lei: (...) V - as encostas ou partes destas com declividade superior 
a 45º, equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive;
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EDUCAÇÃO PATRIMONIAL E AMBIENTAL NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA: UM OLHAR PARA ALÉM DOS MUROS ESCOLARES

P a l a v r a s - c h a v e :  
Geografia, Educação patrimonial, 
educação ambiental.

 

Apesar de reconhecermos as 
infinitas possibilidades de 

aprender e de ensinar, a escola, 
ainda hoje, é o principal espaço em 
que por meio da intencionalidade 
do professor, o mundo é 
apresentado aos alunos. Essa 
mesma escola, espaço importante 
para o desenvolvimento 
intelectual e social dos jovens, 
é a instituição responsável não 
apenas por mediar saberes, 
mas principalmente por formar 
cidadãos críticos e conscientes 
sobre a relevância de suas ações 
no mundo.  Assim, “o que deve 
ser ensinado” e “como deve ser 
ensinado” influencia na forma 
como enxergamos as questões 
ambientais, sociais e culturais.

Entender a sala de aula como 
lugar de prática, luta e valorização 
do patrimônio natural e cultural 
é fundamental. Essa mesma 
sala de aula, seja real ou virtual, 
precisa estar comprometida 
com os temas ambientais e 
voltada para uma proposta de 
educação patrimonial que nos 
faça refletir sobre as nossas 
responsabilidades individuais e 
coletivas e com a valorização de 
ações que fortaleçam o exercício 
da cidadania. Neste contexto, a 
educação ambiental e patrimonial 
no sentido mais amplo, que leva 
em conta os elementos naturais 
e culturais, deveria fazer parte 
do cotidiano escolar favorecendo 
uma reflexão mais profunda sobre 
a importância das nossas ações, 
nas esferas políticas e individuais, 
com o propósito de preservar os 
bens patrimonial e ambiental. 
  Pensando sobre o papel 
da ciência geográfica neste 
contexto, reafirmamos que a 
Geografia estuda as diferentes 

configurações das relações 
estabelecidas no espaço 
geográfico e o conhecimento 
sobre o lugar é fundamental para 
o seu estudo. Segundo Milton 
Santos (2005), cada lugar é, à 
sua maneira, o mundo. Dessa 
forma, as práticas educacionais 
voltadas para a valorização do 
local de vivência e entrelaçadas 
aos conteúdos formais são as 
direções para a construção do 
conhecimento e aprendizagens 
significativas fomentando a 
reflexão, a ressignificação e 
a apropriação de diferentes 
espaços da cidade pelos alunos.

 
   A Educação Patrimonial e 
ambiental são caminhos trilhados 
pela Geografia com o objetivo de 
formar cidadãos críticos a partir 
da promoção de um novo olhar 
sobre os espaços e os lugares da 
cidade. Em geral, o Patrimônio 

tem sido problematizado tanto 
pelas ações/omissões da esfera 
pública quanto da participação 
da sociedade organizada. Toda a 
riqueza patrimonial brasileira está 
ameaçada pela desvalorização 
da memória – tanto local quanto 
nacional – observável na ausência 
de empatia da população em 
relação ao patrimônio cultural ou 
até mesmo a indiferença com o 
patrimônio ambiental. Portanto, 
trazer para a realidade dos jovens 
a preocupação com o patrimônio 
em suas múltiplas dimensões 
é um grande desafio. Logo, é 
necessário que se conduza o 
aluno a uma reflexão de que o 
conhecimento do lugar em que 
ele vive, da comunidade onde 
está inserido e das questões 
ambientais deste lugar é uma 
ferramenta fundamental para 
a construção da cidadania.

O desenvolvimento de práticas 

Figura 1 - A sala de aula é lugar de prática, luta e valorização do patrimônio natural e cultural.   
Foto Arquivo Prefeitura Municipal de Niterói.
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Figura 2 - A escola é o principal espaço para formar cidadãos críticos e conscientes sobre suas ações no mundo.  
Foto Escola Municipal Dario Castelo, Arquivo prefeitura Municipal de Niterói

pautadas na Educação Patrimonial 
no tocante ao “chão da escola” 
institui ações participativas de 
toda a comunidade escolar que 
geram conhecimento sobre as 
histórias de um lugar e a memória 
da sociedade, favorecendo a 
mudança de comportamento 
em defesa da conservação e 
valorização dos equipamentos 
culturais e naturais da cidade. 
As atividades relacionadas 
à Educação Patrimonial e 
Ambiental no currículo escolar 
são necessárias e podem ser 
desenvolvidas por meio de 
projetos, como tema transversal 
ou fundamentado, de forma 
mais tradicional, nas disciplinas 
escolares. É importante que 
esta abordagem tenha como 
objetivo a construção do 
conhecimento de forma coletiva, 
integrada e interdisciplinar, 
possibilitando a compreensão e 
o respeito à diversidade cultural 
e ambiental do nosso país.

A percepção sobre a 
importância do patrimônio 
cultural e natural pode assumir 
uma função transformadora no 
presente com consequências 
promissoras para o futuro. Essa 
dimensão com que o patrimônio 
cultural e ambiental pode ser 
tratado parte do entendimento 
de que o processo cultural é 
plural, complexo, em permanente 

construção e que uma postura 
crítica é indispensável no sentido 
de aprimorá-lo. Portanto, o 
ensino de educação patrimonial 
e ambiental desenvolvido 
apenas de forma teórica e 
conceitual apresenta-se distante 
da realidade do aluno. O 
alinhamento das experiências 
e práticas educacionais dentro 
e fora do ambiente escolar são 
fundamentais para a construção 
de aprendizagens significativas 
e mudança de postura 
frente ao patrimônio local.

O diálogo entre a Geografia 
e a Educação Patrimonial pode 
encorajar a produção de novos 
conhecimentos e de valores 
que venham a contribuir para 
a superação da indiferença 
de muitos jovens frente a 
desvalorização do patrimônio. 
A compreensão sobre a 
importância dos lugares e de seus 
patrimônios através da pesquisa 
e trabalhos de campo pode 
vir a promover o encontro do 
aluno e de toda a comunidade 
escolar com o seu lugar (na 
cidade, no mundo) e a ajudar 
a criar laços de pertencimento 
e o respeito à diversidade.

O desenvolvimento de 
atividades que busquem a 
ampliação e a promoção de debates 
sobre a Educação Patrimonial 
e ambiental no espaço escolar 

contribui para o fortalecimento 
da relação dos jovens com 
os bens culturais e naturais, 
sensibilizando-os sobre a sua 
responsabilidade na valorização 
e preservação do patrimônio, 
levando-os a compreender, 
criticar e a refletir sobre o 
espaço geográfico, relacionando 
seu lugar com o mundo.
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ENTREVISTA COM A BIÓLOGA SUZANA GUIMARÃES 
FUNDADORA E COORDENADORA TÉCNICA E CIENTÍFICA DO 
PROJETO ARUANÃ

1.  REVAN:  Suzana, sabemos que 
o Projeto Aruanã vem realizando 
um importante trabalho para 
a preservação das tartarugas 
marinhas, recebendo inclusive 
premiações por sua atuação. 
Como surgiu a ideia de iniciar 
o projeto e qual ou quais foram 
as motivações para sua criação? 

A ideia partiu de estudantes que 
admiravam as tartarugas marinhas 
e que tinham uma enorme vontade 
de trabalhar em prol da conservação 
delas. Eu, particularmente, vim de 
Petrópolis estudar na Universidade 
Federal Fluminense (UFF) já 
com o objetivo de trabalhar com 
tartarugas marinhas e durante a 
graduação encontrei a Amanda 
Vidal, que compartilhava da mesma 
vontade. Na época, entre 2004 e 
2008, não existia nenhum projeto 
que atuava com conservação de 
tartarugas marinhas na região 
metropolitana do Rio de Janeiro. 
Então nos unimos e encontramos o 
Professor Cassiano Monteiro-Neto, 
do Instituto de Biologia da UFF, 
que apesar de não trabalhar com 
tartarugas marinhas, abraçou a 
nossa ideia e nos deu todo o apoio 

necessário para fundarmos o Projeto 
Aruanã em 2012. Em nosso caminho 
encontramos outras diversas pessoas 
que compartilhavam do mesmo 
amor às tartarugas marinhas e à 
natureza e que se uniram a nós para 
que as atividades do Projeto Aruanã 
pudessem crescer e ampliar. Nosso 
foco inicial foi a pesquisa científica, 
a busca por respostas ainda não 
obtidas quanto à presença delas em 
nosso litoral e as ameaças que sofrem 
por aqui. A Educação Ambiental 
consequentemente passou a existir 

já que conhecimento precisa ser 
divulgado e transportado para toda 
a população. Após quase 10 anos 
de fundação do projeto, como um 
projeto de pesquisa do Instituto de 
Biologia da UFF, demos um passo 
importante em 2020, que foi a 
fundação do Instituto de Pesquisas 
Ambientais Littoralis, de onde 
agora o Projeto Aruanã faz parte.

      Atuando no município de Niterói desde o ano de 2012, o 
Projeto Aruanã é um projeto de monitoramento de tartarugas 
marinhas, atualmente vinculado ao Instituto de Pesquisas 
Ambientais Littoralis. Seu objetivo é monitorar a ocorrência 
de tartarugas marinhas, através de capturas intencionais, 
do monitoramento da pesca e de encalhes, promovendo 
ainda a sensibilização ambiental da comunidade.  
Para conhecer mais sobre a importante contribuição do 
Projeto Aruanã na preservação das tartarugas marinhas, 
a Revista do Ambiente de Niterói entrevistou a Bióloga 
Suzana Guimarães, que é Mestre e Doutora em Biologia 
Marinha pela Universidade Federal Fluminense, 
Fundadora e Coordenadora Técnica e Científica 
do Projeto Aruanã. Confira abaixo esse bate-papo!

eN t r e V i S t a

Suzana durante captura intencional em Itaipu 

Suzana Guimarães - Fundadora e Coordenadora 
Técnica e Científica do Projeto Aruanã
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Soltura pós captura intencional em 14/07/15 na Praia de Itaipu

2. REVAN: Qual a área 
de atuação do projeto? 

Atuamos principalmente nos 
municípios de Niterói, Rio de Janeiro e 
Maricá, mas também já atuamos, ou 
podemos atuar, em outros municípios 
do entorno da Baía de Guanabara 
(São Gonçalo, Itaboraí, Magé, 
Guapimirim e Duque de Caxias) 
como também em Mangaratiba. 
 
3. REVAN: Qual ou quais 
espécies de tartarugas marinhas 
ocorrem na área do projeto? 
 
Todas as espécies de tartarugas 
marinhas que ocorrem no litoral 
brasileiro ocorrem na área de 
atuação do projeto, sendo elas: 
a tartaruga-verde, a tartaruga-
cabeçuda, a tartaruga-de-pente, 
a tartaruga-oliva e a tartaruga-
de-couro. A tartaruga-verde é a 
espécie mais avistada devido ao 
seu hábito mais costeiro dentre as 
espécies, mas as demais também 
frequentam nosso litoral e são mais 
comumente avistadas por pescadores 
ou quando encalham nas praias 
(mortas ou debilitadas). A tartaruga-
de-pente também é uma espécie 
costeira, mas prefere locais onde 
há a presença de recifes de corais. 
Em nossa região ela é comumente 
avistada nas Ilhas Cagarras. 
 
4.    REVAN:  Quais as principais 
ameaças às tartarugas 
marinhas observadas na 
área de monitoramento? 
 
A captura em pesca ilegal ou 
predatória, a pesca acidental, a 
ingestão ou emaranhamento em 
detritos antropogênicos (lixo de 
todas as origens), poluição das águas 
e o atropelamento por embarcações. 
 
5. R E VA N :  E m  g e r a l , 
c o m o  é  a  p a r t i c i p a ç ã o  d a 
c o m u n i d a d e  n o  p r o j e t o ?  
 
A comunidade participa nos 
ajudando a identificar onde esses 
animais estão e nos avisando sobre 
encalhes tanto de animais mortos ou 
debilitados (que são encaminhados 
para reabilitação em instituições 

parceiras). Também ajudam como 
agentes fiscalizadores de possíveis 
atividades que possam colocar em 
risco as tartarugas marinhas, como 
a pesca predatória e o trânsito 
de embarcações motorizadas em 
locais não permitidos. Acima de 
tudo ajudam quando praticam a 
conservação ambiental no seu dia 
a dia, quando reutilizam materiais, 
quando destinam o lixo de forma 
correta, quando trocam hábitos 
não sustentáveis para aqueles que 
ajudam o meio ambiente (como 
optar pela utilização de materiais 
não descartáveis), entre outras 
atitudes que ajudam a construir 
um ambiente mais saudável não 
só para as tartarugas marinhas, 
mas como para o ser humano. 

6.            REVAN: O projeto conta com 
a participação de voluntários. 
Quais ações são desenvolvidas 
pelos participantes e como 
um estudante interessado 
pode se candidatar? 
 
Os voluntários participam de 
atividades de campo, como o 

manejo das tartarugas durante 
a captura intencional que 
realizamos na praia de Itaipu, 
do monitoramento de eventuais 
ninhos que possam ocorrer em 
nossa região (apesar de aqui não 
ser uma área de desova, há alguns 
registros esporádicos), participam 
de eventuais necrópsias de 
animais encontrados já mortos, 
desenvolvem pesquisas científicas 
e atuam como difusores de 
informações e sensibilizadores nas 
atividades de Educação Ambiental. 
Quem estiver interessado em 
participar do projeto é só ficar 
de olho em nossas redes sociais 
(Instagram e Facebook) que 
quando há a abertura de vagas 
estamos sempre divulgando. Mas 
fora da seleção de voluntários que 
é realizada, caso algum estudante 
esteja interessado em desenvolver 
alguma pesquisa científica 
com as tartarugas marinhas 
ou alguma outra atividade que 
possa ajudar no desenvolvimento 
do Projeto Aruanã, pode 
entrar em contato pelo e-mail: 
p r o j e t o a r u a n a r j @ g m a i l . c o m
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Suzana captura intencional em Itaipu (2019)

eN t r e V i S t a

7. REVAN: Em paralelo ao 
monitoramento, ações de 
educação ambiental são 
também realizadas pelo 
projeto. Qual o público-
alvo nessas ações e quais as 
principais atividades realizadas?
 
Nós tentamos atingir todo tipo de 
público, desde os mais novinhos 
(crianças a partir de 2 anos) quanto 
o público mais velho. Quanto 
mais pessoas a gente tocar melhor 
para a preservação das tartarugas 
marinhas e do meio ambiente. 
Para os mais novos contamos com a 
ajuda da nossa sereia, interpretada 
pela Amanda Vidal, que toca, canta 
e compõe músicas lúdicas voltadas 
para a conscientização ambiental. 
É muito lindo ver as crianças 
cantando e dançando as músicas 
e coreografias puxadas pela 
Amanda. Além disso, contamos 
com jogos e brincadeiras para 
atrair o público infantil, que são os 
propagadores de informação para 
as futuras gerações e para seus pais, 
avós e demais parentes. Contamos 
também com uma exposição 
itinerante onde temos materiais 
expositivos como fotos, banners e 
peças anatômicas das tartarugas 
marinhas para levar muita 
informação em eventos, escolas, 
museus e outros espaços que nos 
é permitido estar e levar todo esse 
conhecimento para o público. 
 
8. REVAN: Em paralelo ao 
monitoramento, ações de 
educação ambiental são 
também realizadas pelo 
projeto. Qual o público-
alvo nessas ações e quais as 
principais atividades realizadas? 
 
O nosso maior desafio sempre é 
sensibilizar a população em prol 
da conservação das tartarugas 
marinhas e do meio ambiente. É um 
trabalho “de formiguinha” e a longo 
prazo, mas que tenho certeza de 
que a gente vem alcançando. Além 
disso, temos o desafio de conseguir 
nos manter financeiramente para 
continuar executando nossas 
pesquisas científicas e atividades 
de sensibilização do público. Até Coordenadoras do Projeto Aruanã

hoje o Projeto Aruanã não conta 
com nenhum tipo de patrocínio 
então dependemos sempre de 
pessoas engajadas e dispostas a 
estar ajudando neste trabalho que 
sempre foi feito com muito amor!  
 
9.  REVAN: Como o público 
em geral pode acompanhar 
e conhecer as ações 
realizadas pelo Aruanã? 
 
O público pode nos 
acompanhar através das redes 
sociais, onde estamos sempre 
divulgando o que fazemos 
e diversas informações e 
também participando de 
nossas atividades, seja as 
que realizamos de forma 
remota, principalmente nesse 
período difícil que estamos 
passando com a Pandemia 
quanto em nossas exposições, 
cursos, palestras, entre outras.  
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GESTÃO DO DESCARTE DO RESÍDUO URBANO NO 
MUNICÍPIO DE NITERÓI

a r t i g o l i V r e

RESUMO

Neste trabalho será 
abordado o problema 

do descarte inadequado dos 
resíduos urbanos no Município 
de Niterói, tal como as sacolas 
de resíduos sendo colocadas no 
chão das calçadas. O descarte 
inadequado e a forma inadequada 
de se descartar resíduos geram 
problemas como doenças, 
poluição visual, acidentes e 
aqui será apresentada uma 
proposta de melhoria para estes 
problemas que estão sendo muito 
perturbadores para a população, 
para a empresa de coleta de 
resíduos e para o Município. 
  A proposta apresentada no 
trabalho poderá contribuir para a 
melhoria da qualidade de vida da 
população, aumento da coleta de 
recicláveis, com benefício direto 
ao meio ambiente e redução de 
custos para o Município. Esta 
pesquisa fará uso de uma pesquisa 
bibliográfica, método hipotético-
dedutivo e, também, de estudo de 
caso. Será concluído que os efeitos 
da melhoria poderão alcançar 
boas vantagens para o Município 
no quesito dos três pilares da 
sustentabilidade.

P a l a v r a s - c h a v e : R e s í d u o s ,  
Descarte,  Niterói

INTRODUÇÃO

Ao longo de muitos anos o 
município de Niterói vem sofrendo 
com inúmeros problemas devido ao 
descarte inadequado de resíduos, 
poluição das praias (em uma 
cidade turística), deslizamentos 
das encostas, etc. Normalmente, 
ao longo das chuvas do verão, 
sujeira, entupimento de bueiros, 
degradação da infraestrutura 
urbana, entre outros dilemas 
são encontrados. Os inúmeros 
transtornos atrapalham a vida dos 

cidadãos, não só no momento da 
chuva, perenizando os problemas 
por dias consecutivos, tudo isso 
pela forma descuidada como os 
resíduos são descartados. 

Não sem razão, percebe-se 
que, durante o momento das 
chuvas e alagamentos, sempre 
é enorme a quantidade de lixo 
nas ruas, causando entupimento 
dos bueiros, dos rios, sujando a 
cidade e impedindo o livre acesso 
aos lugares, especialmente, ao 
trabalho. 

Sem qualquer forma adequada 
de armazenamento, o lixo é 
simplesmente colocado nas 
calçadas, facilmente boiam 
quando chove e/ou rasgam com 
facilidade, espalhando todo o 
conteúdo. Todo esse lixo (dentro 
ou fora das sacolas) se acumula 
nos bueiros, nas esquinas e nas 
ruas mais baixas, fazendo assim 
com que as ruas fiquem sujas e 
no momento das chuvas a água 
não escoe e comece então a 
alagar, tornando não apenas um 
problema de infraestrutura, mas 
também de saúde pública. Diante 
do exposto, vale dizer que o objeto 
deste trabalho é a qualidade 
do descarte do lixo feito pelos 
prédios (residenciais) e casas, no 
município de Niterói. 

De acordo com o exposto acima, 
acredita-se que a implantação nos 
prédios e casas, tanto comerciais 
como residenciais, de latões ou 
caçambas para o descarte ideal do 
lixo irá reduzir consideravelmente 
o problema das enchentes e 
sujeira, pois que diminuirão a 
quantidade de resíduos na rua 
e entupimento das vias pluviais 
e f luviais. Supõe-se que todos 
deverão descartar as sacolas de 
lixo dentro dessas caçambas/
latões, para que dessa forma o lixo 
não saia do local ideal e, assim, 
não cause os problemas que se vê 
cotidianamente. Essa suposição 
não é levantada para regiões de 

encostas e comunidades carentes, 
devido a carência nas estruturas.

Em curto prazo, espera-
se diretamente uma redução 
bastante considerável dos 
alagamentos nos períodos de 
chuva e, assim, indiretamente, 
redução dos problemas no 
trânsito, das sujeiras, das 
doenças, dos desmoronamentos 
e dos maus cheiros oriundos do 
descarte inadequado. A longo 
prazo, espera-se uma redução 
nos custos com limpeza urbana, 
reconstrução dos locais antes 
danificados e melhorias na saúde 
pública. 

Esta pesquisa irá abranger 
área do descarte inadequado do 
resíduo na ordem da limpeza 
urbana, com a coleta de dados da 
Prefeitura de Niterói e da empresa 
CLIN – Companhia de Limpeza de 
Niterói, para uma exploração de 
situações da vida real.  

A HISTÓRIA DO RESÍDUO EM  
NITERÓI

  
    De acordo com Fontes (2017), 
há pouco mais de cem anos, o 
primeiro Prefeito de Niterói era 
Paulo Alves, nomeado em 1904 
pelo então Presidente do Estado 
do Rio de Janeiro, Nilo Peçanha. 
Nessa época, Niterói era a Capital 
do Estado. Paulo foi pioneiro no 
tratamento do lixo na cidade e 
começou a pensar em sistemas 
de limpeza e coletas para o 
município. Ele também foi um 
dos primeiros a falar em proteção 
ambiental e instalação de redes 
de esgoto em Niterói, claro que 
de forma arcaica, porém na época 
acreditava ser moderna, até que 
em 1989 foi criada a Companhia 
de Limpeza de Niterói - CLIN, 
segundo o site da própria CLIN. A 
CLIN é uma empresa de sociedade 
mista, responsável pela limpeza 
urbana e destinação final dos 
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resíduos sólidos produzidos no 
município de Niterói até os dias 
de hoje. Segundo a CLIN, para que 
essa coleta seja realizada, a cidade 
é separada em regiões, chamadas 
pela CLIN de Distritos de Limpeza, 
sendo atualmente um total de 13 
Distritos de Limpeza. Cada região 
tem um fluxo de produção de lixo 
diferente, e de acordo com essa 
quantidade de lixo produzida 
por cada região, são organizadas 
as quantidades de vezes e dias 
na semana que a coleta é feita. 
Novamente, segundo site da 
CLIN em todo o Município, são 
coletadas em média 765 toneladas 
de lixo por dia.

O PROBLEMA 

Atualmente o lixo que a 
população descarta para que seja 
coletado pela CLIN é normalmente 
acondicionado em sacolas e 
deixado nas calçadas, em frente à 
residência de quem as deixa.

O resíduo descartado 
inadequadamente nas calçadas, 
mesmo que bem acondicionado 
em sacolas apropriadamente 
resistentes, se não ficar 

devidamente armazenado/
preso em tonéis ou cestas, 
gera as seguintes situações:      
           -   Pessoas carentes que fazem seu 
sustento baseado na coleta do lixo 
reciclável rasgam com facilidade 
as sacolas que são descartadas 
Depois de rasgadas, as sacolas não 
servem mais, sendo assim essas 
pessoas deixam o lixo aberto sem 
nenhum condicionamento. Além 
disso, animais de rua também 
têm facilidade em abrir as sacolas, 
espalhando o lixo pelo chão da 
calçada.

- Ventanias e chuvas fortes 
empurram as sacolas pelas ruas, 
fazendo com que se rasguem ou 
que mudem de lugar, espalhando, 
além do resíduo que sai das 
sacolas rasgadas, também as 
próprias sacolas fechadas e cheias. 
Em ambas as situações, quando 
chove, o lixo vai diretamente para 
os bueiros ou para o meio das ruas. 

ALTERNATIVA E EXEMPLOS 
 
   Ao longo dessa pesquisa pôde-
se observar que aparecem alguns 
bons exemplos no Brasil mesmo, 
como o do Município de Curitiba 

no Estado do Paraná (PREFEITURA 
DE CURITIBA, 2018) e no Estado do 
Ceará no Município de Fortaleza 
(MARQUISE AMBIENTAL, 2018). São 
muitas as residências que já contam 
com o sistema de cestas e containers 
de lixo, para que as sacolas não 
fiquem no chão das calçadas. 
Pode-se observar que existem 
variados tipos de containers/cestas, 
instalados de diversas maneiras e 
outro detalhe é que esses containers 
podem ser divididos em recicláveis 
e não recicláveis (figura 2). 
  Uma outra proposta seria a 
implementação de mais uma etapa 
no processo de documentação, ao 
qual novos prédios e casas terão que 
ter em seus projetos o desenho de 
um local apropriado para o descarte 
do lixo. De acordo com o número de 
dormitórios em cada apartamento/
casa, faria-se a estimativa de quantos 
moradores o empreendimento teria 
e, assim, qual o volume de resíduos 
que serão produzidos ao dia em 
média. 
      Segundo a CLIN, são produzidas 
cerca de 765 toneladas de resíduos 
ao dia (MENU EMPRESA SITE 
CLIN, 2018) e, de acordo com o 
IBGE (2020), o Município de Niterói 
tem cerca de 515.317 pessoas. Se 
dividirmos o número de toneladas 
pelo número de pessoas são cerca de 
1,48 quilos de resíduos produzidos 
diariamente por cada cidadão. 
Então, por exemplo, para um prédio 
de 10 andares com 4 unidades de 
apartamentos por andar, sendo 
2 unidades apartamentos de 2 
quartos e 2 unidades apartamentos 
de 3 quartos. Nas unidades de 
2 quartos, estimar 3 moradores 
e, nas unidades de 3 quartos, 4 
moradores, ou seja, sempre um 
morador a mais do que a quantidade 
de quartos. Podemos estimar, 
então, que serão em média 140 
moradores nesse prédio, e, assim, 
uma produção média de 207,2 
quilos de resíduos todos os dias. 
  De acordo com estudos 
da Prefeitura Municipal de 
Florianópolis, cada 200 quilos de 
resíduos equivalem a 1.000 (um mil) 
litros, ou seja, para o exemplo citado 
seria necessário um container que 
caiba de pelo menos 1.036 litros. 

Figura 1 - O lixo descartado diretamente no chão na Rua Dr. Paulo César, Icaraí, às 18h. Fonte: 
Próprio Autor, 2018.

a r t i g o l i V r e
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Esse cálculo deverá ser feito pelos 
engenheiros responsáveis pela 
obra, apresentado junto com a 
planta que deverá conter o desenho 
do local do armazenamento. Esse 
local que contará com as cestas/
containers deverá ficar virado 
para a rua, sem trancas e grades 
em sua frente de modo que os 
funcionários da CLIN e coletores 
possam fazer o recolhimento do 
lixo da forma mais simples possível, 
a figura 3 exemplifica tal local. 
 
CONCLUSÃO

 
 Com base nas referências 
estudadas neste trabalho, é 
possível concluir que a proposta 
de um local adequado para 
descarte do lixo será vantajosa 
para o Município de Niterói. 
Esta proposta é um exemplo de 
gestão da sustentabilidade, pois 
trata muito bem os três pilares 
da sustentabilidade que são meio 
ambiente, economia e sociedade.  
   No pilar meio ambiente, pois a 
redução de resíduos na calçada 

mantém o ambiente mais limpo, 
evitando que os resíduos sejam 
espalhados. No pilar economia, 
pois, gerará redução de custos 
para a Prefeitura, por dois motivos: 
o primeiro, pois com as sacolas 
sendo bem armazenadas o risco 
de o lixo entupir bueiros e sujar 
a cidade será muito mitigado e 
a CLIN precisará acionar menos 

Figura 2 - Contêiner de resíduos em prédio. Fonte: Empresa Sloboda Lixeiras, 2017.

Figura 3 - Container acoplado ao muro. Fonte: Cesar Brustolin/SMCS, 2017

vezes a equipe e o segundo, pois 
com menos problemas causados 
pelo lixo espalhado a Prefeitura 
precisará fazer menos medidas 
corretivas e então também terá 
menos custo. No pilar Sociedade, 
o projeto ajudará a manter o 
ambiente agradável e limpo, 
uma vez que a calçada também 
é nossa casa e gerará educação/
conscientização sobre nosso 
dever como cidadãos da nossa 
própria produção de resíduos.  
  Vejo a proposta como medida 
de melhorias contínua, pois o 
processo de produção de resíduos 
e de coleta dos resíduos já existe, 
mas foi analisado para que esse 
processo seja aprimorado e melhor 
feito. Medidas simples, mas que, 
para nossa realidade, significam 
grandes evoluções.  
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Site PMF.SC, Florianópolis SC. 
Disponível em: <http://www.
pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/

a r t i g o l i V r e
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Graduada em Engenharia de Produção. luana2711@hotmail.com

Suenne Righetti Machado 
Mestre em Física, MBA em Petróleo e Gás. suenne.machado@lasalle.org.br
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DINAMIZANDO A EDUCAÇÃO NO CIEP 448 COM A HORTA 
AGROECOLÓGICA JOSUÉ DE CASTRO 

P a l a v r a s - c h a v e : a g r i c u l t u r a 
urbana, juventude, conscientização 
 
        No ano de 2019 foi desenvolvido 
no CIEP 448 - Ruy Frazão 
Soares, localizado no bairro do 
Engenho do Mato, em Itaipu, 
Niterói, um projeto de ocupação 
das áreas verdes ociosas da 
instituição de ensino com duas 
hortas agroecológicas e um 
pequeno pomar. Um dos espaços 
foi identificado como Horta 
Agroecológica Josué de Castro, 
em memória ao ilustre geógrafo 
e médico, grande estudioso da 
questão alimentar brasileira e que 
lutou pela erradicação da fome no 
Brasil. 

O projeto abordou os 
temas contemporâneos 
da sustentabilidade e da 
agroecologia, visando, para 
além de dinamizar as práticas 
pedagógicas, estimular a 
conscientização ambiental, 
agrícola e alimentar de toda a 
comunidade escolar. 

Mais que uma proposta 
de múltiplas aprendizagens, 
foi um exemplo de como os 
próprios alunos são capazes de 
ser agentes de mudança da sua 
própria realidade, uma vez que 
estiveram envolvidos em todas 
as etapas da implementação do 
projeto, atuando diretamente 
na bela transformação ocorrida 
na paisagem escolar e também 
participando de modo ativo nos 
eventos relacionados ao projeto. 
Foi estimulada a convivência 
harmoniosa dos alunos em torno 
de uma meta comum, de um 
modo humanista e destacando 
valores éticos como a cooperação 
e o respeito ao meio ambiente.

O Ciep 448 possui cerca de 

800 alunos e o projeto envolveu 
alunos do Ensino Fundamental 
II e Ensino Médio. 

Inicialmente foram 
realizadas reuniões com 
gestores, professores, alunos e 
comunidade escolar visando a 
mobilização para a proposta, que 
envolveria ações de organização, 
planejamento e definição de 
responsabilidades.

O projeto não possuía 
fonte de financiamento 
próprio, e desta forma, teve 
que contar com importantes 
parcerias institucionais para 
ser viabilizado, destacando-
se aqui o apoio material da 
própria instituição de ensino 
através da compra de sementes, 
ferramentas e os equipamentos 
para irrigação necessários.

Sementes crioulas e 
agroecológicas, material 
genético de maior rusticidade e 
adaptação a condições climáticas 
adversas, mantidas em banco de 
germoplasma estadual, foram 
doadas pelo Centro Estadual 
de Pesquisa em Agricultura 
Orgânica da Empresa de 
Pesquisa Agropecuária do Rio de 
Janeiro – CEPAO/PESAGRO-Rio. 
Outra fundamental cooperação 
foi obtida junto à Secretaria 
de Conservação da Prefeitura 
de Niterói – SECONSER, 
que em dezembro de 2018 
colaborou na limpeza inicial 
do local destinado à Horta n° 
1, realizando uma primeira 
intervenção bastante importante 
para o prosseguimento do 
projeto, uma vez que a área se 
encontrava bastante degradada. 
O Ministério da Agricultura, 
articulado na Comissão Estadual 
da Produção Orgânica do Rio 

de Janeiro (CPOrg/RJ) colaborou 
na cessão de cartazes para o 
evento comemorativo da Semana 
Nacional do Alimento Orgânico 
ocorrido em maio de 2019. 

Foi de grande importância 
também a parceria com a 
empresa GR Agrária, que produz 
adubo orgânico certificado para 
a agricultura orgânica a partir de 
resíduos orgânicos. Esta empresa 
doou adubo orgânico ao longo 
de todo o ano de 2019, tendo 
como contrapartida a entrega de 
óleo de cozinha usado coletado 
pela comunidade escolar. O 
Haras São Sebastião, localizado 
próximo à escola, também doou 
sistematicamente esterco bovino 
e equino de boa qualidade ao longo 
de todo o trabalho, em quantidade 
suficiente para permitir um bom 
resultado agrícola. A Biblioteca 
do Engenho do Mato – BEM, bem 
como pessoas físicas também 
colaboraram voluntariamente no 
trabalho, doando tempo e mudas 
diversas. 

As Figuras 1 e 2 mostram 
o antes e o depois da limpeza 
visando o levantamento dos 
canteiros. 

Vimos ser possível cultivar 
mais de 20 espécies alimentares 
em pouco mais de 500 m². 
Foram cultivados em canteiros 
as seguintes hortaliças: feijão-
de-vagem, tomate, pimentão, 
brócolis, inhame, salsa, açafrão, 
cebolinha, hortelã, taioba, 
bertalha, quiabo, espinafre e 
couve manteiga. Na Horta n° 2 
Foram também plantadas espécies 
frutíferas como banana, côco, e 
frutas nativas da Mata Atlântica do 
gênero Eugenia, como a pitanga, 
uvaia e grumixama. Destaque-
se também a difusão de espécies 

r e l a t o d e e x p e r i ê N c i a



Pág. 70

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i abRiL-21

alimentícias tradicionais, 
resgatadas das tradições rurais 
e dos quintais populares, como 
a taioba, bertalha, araruta 
e caramoela, todas rústicas, 
de grande valor nutricional.  
    Com o desenvolvimento das 
plantas, conforme Figura 3, e 
o aparecimento dos primeiros 
legumes e folhosas, os alunos se 
mostravam ora surpresos, ora 
trazendo memórias dos quintais de 
seus pais ou avós, já que o colégio se 
encontra inserido em uma região 
tradicionalmente rural, no entorno 
do Parque Estadual da Serra da 
Tiririca, de onde muitos alunos 
são oriundos. O resgate destas 
memórias afetivas e o despertar 
do interesse para as ciências 
da natureza foi outro impacto 
bastante positivo da experiência.  
    A merendeira Sandra Ventura 
Valentim ficou bastante 
entusiasmada com as hortas e 
plantou abóbora na Horta n° 2 
(Figura 4), atrás do refeitório, 
tendo colhido belos exemplares, 
mostrando o quão estimulante é 
para toda a comunidade escolar 
acompanhar o desenvolvimento 
das espécies alimentares e 
poder colher com as próprias 
mãos aquilo que se semeou.  
 A dinâmica da horta era 
intensificada às sextas feiras, com a 
presença da engenheira agrônoma. 
Nestes dias, os alunos começaram 
a produzir espontaneamente 
pequenos vídeos e fotos 
demostrando o encanto com o 
trabalho coletivo realizado.

Em maio de 2019 foi realizado 
o evento “Dia da Gastronomia 
Sustentável”, como ação articulada 
à Semana Nacional do Alimento 
Orgânico, anualmente promovida 
pelo Ministério da Agricultura, 
evento que foi apoiado por esta 
autarquia através da doação 
de cartazes comemorativos à 
data. Foi realizada uma feira de 
degustação de pratos sustentáveis, 
com os alunos se incumbindo de 
trazer pratos utilizando como 

Figura 1. Professora Fernanda e o início de tudo na Horta n° 1, quando o terreno ainda não se 
encontrava trabalhado. Dezembro de 2018.

Figura 2 – Os canteiros começam a surgir no início de 2019 com a participação ativa dos alunos. 
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ingredientes cascas, sementes, 
folhas e talos dos vegetais. O 
evento foi sucesso e envolveu pais 
e alunos 

No mês de junho de 2019 foi 
realizada uma Feira de Troca 
de Mudas e Sementes, em 
comemoração ao Dia Mundial do 
Meio Ambiente, e este evento foi 
muito bem sucedido contando 
também com o envolvimento de 
toda a comunidade. Um grupo de 
teatro que atua na comunidade do 
entorno cantou e recitou poesias. 

Em setembro de 2019 foi 
comemorado o aniversário da 
escola com uma gincana ambiental 
onde as turmas foram divididas 
em dois grupos que tinham que 
atingir metas, entre as quais 
arrecadar a maior quantidade 
possível de óleo saturado para 
reciclagem, dramatizar atitudes 
que traduzissem o respeito pelo 
meio ambiente e confeccionar 
ecobags. 

A professora de matemática 
da turma do terceiro ano 
do ensino médio, no viés da 
interdisciplinaridade, utilizou as 
hortas para fazer o trabalho de 
conclusão da turma. Os alunos 
trabalharam com medida de área, 
orçamento escolar destinado 
ao plantio, gráficos e tabelas 
relacionados à produção, gerando 
um resultado muito bom e que 
emocionou a todos no dia da 
apresentação.  

No ano de 2020 o projeto foi 
interrompido pela pandemia 
global causada pelo vírus da 
Covid-19. Quando as escolas 
puderem ser reabertas, o trabalho 
será retomado com toda a força. 
Melhorias deverão ser executadas, 
sendo que haverá uma demanda 
por um pequeno viveiro de mudas, 
com estrutura de madeira e 
cobertura plástica de polietileno, 
para ampliar a força pedagógica da 
proposta. Esperamos também que 
a experiência do Ciep Ruy Frazão 
Soares possa servir de exemplo 
para outros Cieps do estado e 

demais instituições de ensino, devendo receber todo apoio dos gestores 
públicos como uma proposta de política educacional. 

Figura 3 – Horta n° 1 em pleno desenvolvimento vegetativo. 

Figura 4 – Sandra Ventura Valentim e a abóbora na Horta n° 2. 

 
Por:
Eliana Conde Barroso Leite 
Engenheira agrônoma pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Pós-graduada 
em Planejamento Ambiental pela Universidade Federal Fluminense e Mestra em Agricultura 
Orgânica pela UFRRJ. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro - CREA-RJ 
(licenciada). ecbleite@yahoo.com.br
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Licenciatura Plena em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) 
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AÇÕES DO LABORATÓRIO HORTO-VIVEIRO NA 
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS E DE PRESERVAÇÃO 
PERMANENTE NO MORRO DO GRAGOATÁ, NITERÓI/RJ.

Pa l a v r a s - c h a ve : R e c u p e r a ç ã o 
ambiental, fragmentos 
urbanos, trampolim ecológico. 
 
  A Mata Atlântica é um dos 
ecossistemas brasileiros com 
maior biodiversidade no mundo, 
reconhecida internacionalmente 
no âmbito científico como um 
dos 36 Hotspots de biodiversidade 
(alta biodiversidade e alto grau 
de ameaça) e no âmbito político, 
como a primeira Reserva da 
Biosfera brasileira pela UNESCO 
(MITTERMEIER et al., 2004; 
MYERS et al., 2000; MYERS, 1988). 
 O processo histórico de 
destruição da Mata Atlântica foi 
acelerado consideravelmente com 
a chegada dos europeus através 
dos sucessivos ciclos econômicos, 
que resultaram na exploração e 
degradação do ambiente (DEAN, 
1996). Atualmente, restam apenas 
o equivalente a 12,4% da área 
original do bioma, tendo em 
conta áreas de f lorestas nativas 
mais preservadas, acima de 3 
hectares (FUNDAÇÃO SOS MATA 
ATL NTICA E INPE, 2019).
 A recuperação de áreas 
degradadas é uma das estratégias 
que deve ser usada para atenuar 
danos das ações humanas ao 
ambiente. Mas, em geral, os gastos 
são elevados. Por isso, políticas 
públicas que buscam caminhos 
conciliatórios entre conservação 
e uso tornam-se urgentes, assim 
como a procura por técnicas 
de baixo custo para este fim. 
Investimentos em soluções 
baseadas na natureza (SBN) 
são alternativas para proteger, 
gerenciar de forma sustentável e 
restaurar ecossistemas naturais 
ou modificados, que abordam 
os desafios sociais de maneira 

eficaz e adaptativa, fornecendo 
simultaneamente benefícios 
para o bem-estar humano e a 
biodiversidade (IUCN, 2021).
   Niterói passou pelos mesmos 
problemas ocorridos no Brasil 
com relação à destruição da Mata 
Atlântica. Apesar de sofrer intensa 
especulação imobiliária, a cidade 
ainda possui considerável área 
preservada. Neste contexto, o 
Morro do Gragoatá (latitude 22° 
54’ 12.14’’ sul e longitude 43° 
07’ 56.70’’ oeste) é um relevante 
patrimônio paisagístico da região 
centro-sul de Niterói, próximo 
ao Forte do Gragoatá. Na década 
de 1970, ele sofreu desmonte 
parcial, servindo de área de 
empréstimo para aterro da orla, 
criação da Av. Litorânea (atual Av. 
Milton Tavares de Souza) e dos 
Campi da Universidade Federal 
Fluminense/Niterói (do Gragoatá 
e da Praia Vermelha), reduzindo 
drasticamente seu tamanho 
(SILVA E COSTA, 2015). No início 
dos anos de 1980, parte dele 
passou a pertencer ao campus 
da Praia Vermelha/UFF. Hoje, 
esta é a única área não ocupada 
na região, capaz de abrigar 
considerável biodiversidade 
(SANTOS et al., 2016) e prestar 
importantes serviços ambientais1 
à comunidade do entorno. Por 
isso, desde sua criação (em 
05/06/97), o Laboratório Horto-
Viveiro (LAHVI/UFF) atua no 
local com educação ambiental, 
proteção e recuperação de áreas 
degradadas. O objetivo deste 
artigo é dar visibilidade às ações 
ligada ao Termo de Execução 
Descentralizada (TED) entre o 
Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e a UFF, que teve o LAHVI 
como executor.

AÇÕES DO LAHVI NA PARCERIA 
ENTRE A UFF E O MMA 
 
 O projeto “Recuperação 
de áreas degradadas e de 
preservação permanente no 
Morro do Gragoatá-Niterói/RJ”, 
ocorreu entre outubro/2014 a 
dezembro/2019 e incluiu várias 
ações. Algumas (produção de 
composto orgânico, produção 
de mudas e plantio no morro) já 
ocorriam antes do TED, em menor 
escala. Outras, como o uso de 
técnicas de nucleação, surgiram 
com sua implementação.
 A produção de composto 
orgânico pelo LAHVI, a partir da 
varrição de resíduos de folhas e 
podas nos Campi da UFF (SILVA 
et al., 2009), inicialmente atendia 
à necessidade de substrato para 
mudas no viveiro e jardins dos 
campi. Assim, gastos com o 
descarte de resíduos vegetais e 
a aquisição de alguns insumos 
foram reduzidos, gerando 
economia para a UFF. No TED, 
o composto passou a ser usado 
também na recuperação do 
solo do Morro do Gragoatá com 
enormes benefícios ao ambiente. 
A produção prevista para isso, 
que era 36 m3, foi ampliada para 
216 m3

   Desde a criação do LAHVI, 
o viveiro produz mudas para 
o paisagismo dos campi da 
UFF. Depois, passou a atender 
a parceiros (como a Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade de 
Niterói - SMARHS). No TED, 
ele funcionou como estrutura 
de apoio à produção de 2.264 
mudas e como viveiro de espera 
para mudas adquiridas (4.848) 
e resgatadas (1.494), durante a 

1. Os serviços ambientais são divididos em: Serviços de provisão (comida, água, madeira, etc), de regulação (que afetam o clima, as enchentes, as doenças, a qualidade da água), 
culturais (ligados a benefícios recreacionais, estéticos e espirituais) e de suporte (incluem formação de solo, fotossíntese e ciclagem de nutrientes) (MEA, 2005). 
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limpeza de calhas de drenagem, 
o preparo de acessos para a 
execução do TED e do “banco de 
plântulas” em desenvolvimento 
sob árvores nativas nas áreas de 
monitoramento do Morro, como o 
Pau-pombo (Tapirira guianensis), 
o Capororocão (Myrsine sp.) e 
algumas orquídeas terrestres 
(Eulophidium maculatum). Como 
substrato para as mudas usamos, 
principalmente, uma mistura 
do composto orgânico e argila, 
na proporção de 1:1 ou 2:1. A 
manutenção das mudas em viveiro 
envolveu tratos culturais como 
rega diária, controle de pragas, de 
ervas daninhas e remanejamento 
de lotes quando necessário.
  As técnicas de nucleação 
utilizadas se baseiam em conceitos 
de restauração ecológica (REIS 
et al., 2003, 2010; KAGEYAMA 
e GANDARA, 2000; BECHARA, 
2006), para melhorar o ambiente e 
acelerar os processos de sucessão 
natural. Na nucleação, formam-
se aglomerados de vegetação que 
atuam como pequenos habitats, 
criando ilhas férteis em uma área 
degradada. Eles se destacam na 
paisagem como locais para a 
produção de sementes e abrigo 
para a fauna, promovendo a 
conectividade da paisagem e 
restabelecendo f luxos biológicos 
(REIS et al., 2010). Assim, outras 
espécies conseguem se estabelecer 
ao longo do tempo e a vegetação 
se expande, ocupando espaços 
antes vazios entre os núcleos. 
O desenvolvimento dos núcleos 
representa uma alternativa 
de restauração que prioriza 
processos de sucessão natural 
(REIS et al., 2010). Algumas dessas 
técnicas foram escolhidas e 
adaptadas às condições e recursos 
da área, como indicado abaixo: 
 
a) Transposição de resíduos 
florestais - Consiste na retirada 
de resíduos f lorestais, folhas e 
galhos de ambientes mais íntegros 
para outros adjacentes visando 

recompor o solo (REIS et al., 
2003). O aporte de resíduos cria 
habitats favoráveis à reprodução 
da fauna edáfica (necessária à 
remineralização deste material), 
que irá posteriormente colonizar 
outras áreas em recuperação. No 
Morro, a técnica foi modificada, 
utilizando-se resíduos 
acumulados naturalmente em 
calhas de drenagem nas encostas 
voltadas para o Campus. Com o 
volume recolhido, foi possível 
cobrir 129 m² em forma de 
núcleos.
 
b) Transporte e espalhamento 
de substrato: A técnica, indica 
a retirada de pequenas porções 
de solo (serrapilheira e os 
primeiros 5 cm) não degradado 
de ambientes onde a sucessão 
está mais avançada próximo ao 
local a ser recuperado (REIS et al., 
2003). Além de matéria orgânica, 
este material contém propágulos 
de espécies de diversos estágios 
sucessionais e microorganismos 
fundamentais à estrutura do 
sistema para restabelecer a 
fertilidade através da ciclagem 
de nutrientes. Assim, há grande 
probabilidade de recolonização do 

ambiente. No TED, modificamos 
a técnica usando como substrato 
o composto orgânico em função 
da disponibilidade e custo 
reduzido de produção, a fim 
de melhorar as condições do 
solo, conservar e/ou aumentar 
o teor de matéria orgânica 
(condicionante do solo e/ou 
fertilizante orgânico) e combater 
a erosão (SILVA et al., 2009). Esse 
composto já havia mostrado 
resultados favoráveis em projeto 
PIBIC/CNPq no LAHVI em 2011. 
 
      O plantio de mudas envolveu 
espécies arbóreas e não arbóreas, 
preferencialmente nativas e 
frutíferas de diferentes estágios 
de sucessão, escolhidas pela 
função no local a ser recuperado 
(melhorar a biodiversidade, atrair 
a fauna, conter o solo e oferecer 
sombra). Como em outras épocas, 
alunos e outros voluntários, além 
da equipe do LAHVI participaram 
do plantio. Foram empregadas 
técnicas baseadas em conceitos 
de restauração de ecossistemas 
propostas por vários autores 
(REIS et al., 1999; KAGEYAMA 
e GANDARA, 2000; BECHARA, 
2006, 2007) adaptadas às 

Figura  1: Leiras de compostagem. Jan./2015.                                                    Foto: Acervo do LAHVI.                        
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condições e recursos existentes, 
para contribuir com a resiliência 
local, respeitando a capacidade 
do ecossistema de se regenerar e 
tornar o processo de restauração 
o mais natural possível. 
Foram mescladas técnicas de 
adensamento (que usam espécies 
iniciais da sucessão ecológica, 
para preencher falhas e melhorar 
a cobertura do solo) aliadas a 
técnicas de enriquecimento 
(espécies secundárias e tardias 
da sucessão, para aumentar a 
diversidade) em vários pontos 
(topo do morro, patamar 3, terços 
médio e inferior de parte das 
encostas), sob leucena (Leucaena 
leucocephala) e em alguns 
núcleos.
   A manutenção das mudas 
plantadas é necessária para 
melhorar as chances de sucesso. 
Incluiu a rega/irrigação, 
tutoramento, controle de pragas/
doenças, coroamento (“limpeza” 
do berço da muda), remoção de 
plantas parasitas como erva de 
passarinho e outra que possam 
matá-las (cipós), retirada de 
galhos caídos, replantio de mudas 
perdidas e reforma das placas de 
identificação. A rega/irrigação 
se deu a cada dois dias em todas 
as áreas de plantio de mudas/
nucleação onde se teve acesso. Os 
outros tratos culturais foram, na 
maioria das vezes, simultâneos ao 
monitoramento.
        O monitoramento é importante 
para avaliar se os resultados 
obtidos estão de acordo com o 
esperado e sugerir intervenções 
necessárias. A disponibilidade 
de mão de obra e de tempo para 
ações de campo são limitantes 
para um acompanhamento 
bom e frequente. Isso inf luencia 
a escolha das técnicas. No 
Morro, foram usadas: fotos das 
áreas onde houve intervenção 
e plantios; observações sobre o 
estado fitossanitário das mudas 
(herbivoria grave > 30%; indícios 
de deficiência nutricional/
necrose de folhas; infestação por 

pragas, especialmente formigas 
cortadeiras, cupim, caramujo 
africano e mato competição); 
avaliação visual da evolução 
(sucessão) da cobertura vegetal, 
da pega dos plantios/replantios 
e seu estado (categorias: bom, 
mais ou menos, ruim ou morta) 
e medição em altura de parte das 
mudas.
   Desde o início do TED, a 
avaliação dos resultados tem sido 
positiva (SILVA e COSTA, 2015). 
Hoje, nos locais onde as técnicas 
de nucleação foram implantadas, 
percebe-se nítida estratificação, 
com plantas ocupando os 
estratos arbóreo, arbustivo e 
herbáceo. A leucena comporta-
se como pioneira dominante, 
sombreando plantas de menor 
porte, propiciando a formação 
um sub-bosque. Espécies nativas 
frutíferas como capororocão 
(Myrsine sp.), camboatá (Cupania 
emarginata) e carrapeta (Guarea 
guidonia) surgem trazidas agora 
pela avifauna, que começa a 
encontrar ambiente favorável 
para abrigo (SANTOS et al, 2016). 
Outras vêm pelo vento ou estão 
presentes no composto. No 

patamar 1, destacam-se a aroeira 
(Schinus terebinthifolius) e o 
pau pólvora (Trema micrantha). 
Já no patamar 2, o camboatá, o 
murici (Byrsonima sericea) e o 
pau pombo (Tapirira guianensis), 
que ocorrem nas proximidades. 
No topo, a vegetação supera a 
altura de 3 metros, destacando-
se as espécies já citadas no sub-
bosque de leucena. Este bom 
desenvolvimento foi possível 
devido ao aporte de matéria 
orgânica, que possibilitou a 
retenção de umidade através da 
brisa marinha e do orvalho da 
noite. Em períodos de estiagem, 
é esta umidade que fornecem a 
água necessária à germinação, 
desenvolvimento de plântulas 
e posteriormente de mudas. 
Tanto a matéria orgânica quanto 
a umidade são essenciais em 
ambientes degradados, onde 
poucas espécies conseguem 
sobreviver. O uso do composto 
também propiciou mudança 
no pH do solo, comprovada 
pela substituição de espécies 
bioindicadoras no ambiente, 
como capim gordura (Melinis 
minutif lora) e samambaia preta 

Figura 2: Vista para o patamar 1 do Morro do Gragoatá (área de Foto: Acervo do LAHVI. nucléo)                                                                                         
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(Sticherus bifidus), em solos 
mais ácido por capim colonião 
(Panicum maximum) e leucena, 
em solos menos ácidos.
   Na implementação do TED 
ocorreram várias dificuldades. 
Além necessidade de adaptação 
das técnicas já descritas, 
problemas logísticos, burocráticos 
e jurídicos impediram acesso às 
áreas, atrasando a execução das 
etapas previstas e o cumprimento 
das metas. Por exemplo, o monta 
carga (protótipo de equipamento 
criado para transportar materiais 
ao topo do morro) sofreu atrasos 
na sua implantação e interrupções 
no funcionamento por defeito. 
Em função das dificuldades, 
o número de mudas plantadas 
(1824) foi menor que o previsto 
(5000).
     Já eram esperados problemas 
com matocompetição e ataque 
de pragas (formigas cortadeiras 
e cupins), além de processos 
erosivos cujo controle foi previsto 
no manejo. Outros foram 
percebidos somente durante a 
execução das ações. Por exemplo, 
em encostas mais íngremes 
o crescimento herbáceo-
arbustivo mais diversificado, 
resultante da adição de composto 
orgânico, só foi possível após a 
contenção do escorregamento 
deste material com bambu 
(imitando curvas de nível). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
      O partido adotado na execução 
do TED foi priorizar o uso de 
técnicas de baixo custo em 
função da pouca disponibilidade 
de recursos financeiros a médio 
e longo prazo. Os resultados 
convergiram para evidenciar a 
falta de matéria orgânica como um 
dos principais fatores limitante 
na recuperação ambiental. Neste 
sentido, a produção de composto 
e seu conjunto de organismos 
decompositores foram de grande 
importância para viabilizar a 

correção do solo, possibilitando 
a ocorrência de espécies que não 
teriam condições de se desenvolver 
em ambiente degradado. A 
adição de calcário, também 
propiciou o estabelecimento de 
algumas herbáceas e a redução 
da competição por gramíneas 
invasoras.
     Apesar do uso da leucena ser 
questionável pela produção 
de alelopatia, ela possui 
características desejáveis 
como rápido crescimento (com 
potencial de sombreamento) e 
raízes com nódulos de bactérias 
fixadoras de nitrogênio. Tais 
características foram uteis no 
controle de outras invasoras 
como o capim colonião.          
  Ao produzir grande massa 
foliar, ela contribuiu para formar 
serapilheira. Além disto, ela 
propiciou condições favoráveis 
ao plantio em sub-bosque. Com a 
formação do estrato arbóreo, ela 
permitiu a chegada de espécies 
da avifauna, trazendo propágulos 
de frutíferas, que passaram a 
ser incorporadas à f lora local. 
Isso foi um fator determinante 

na distribuição de plantas no 
processo de sucessão. Enquanto 
nas encostas com leucena 
predominavam frutíferas, no topo 
do morro, inicialmente inóspito 
à avifauna, predominavam 
espécies trazidas pelo vento. 
Com o tempo, este processo 
foi alterado pela melhoria do 
crescimento da vegetação, que 
passou a se desenvolver mais a 
partir da execução das técnicas 
empregadas no TED. Assim, 
nos locais do topo onde houve 
maior adensamento, a avifauna 
passou a ocorrer, trazendo sua 
contribuição.
    A incorporação de espécies 
nativas com as técnicas de 
aden sa mento/en r iqueci mento 
proporcionou o aumento da 
biodiversidade local. Nessas 
áreas, o estado fitossanitário 
das mudas foi bom, exceto nos 
períodos em que houve ataque de 
pragas em alguns pontos.
Mesmo com as dificuldades 
de execução do TED, a 
recuperação ambiental tem 
evoluído positivamente a partir 
das intervenções realizadas, 

Figura 3 – Vista para o patamar 1 do Morro do Gragóata do LAH-VI                 Foto:  Acervo do LAHVI 
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especialmente se considerarmos 
que o nível de degradação 
encontrado foi semelhante ao que 
ocorre em áreas de mineração, 
onde a capacidade de resiliência 
do ambiente é comprometida, 
devido à perda de camadas 
férteis do solo. Em parte, isso está 
sendo compensado pela adição 
de composto em vários pontos 
do morro a fim de melhorar as 
condições do solo e favorecer o 
processo de sucessão vegetal. É 
importante lembrar que não existe 
uma receita de bolo a ser seguida 
ao pé da letra para recuperar áreas 
degradadas, pois cada área possui 
suas particularidades e desafios.
Apesar de o TED ter sido 
concluído, é importante lembrar 
que o LAHVI está dando 
continuidade à produção e 
à manutenção de mudas em 
viveiro para a recuperação 
ambiental do Morro do Gragoatá. 
A irrigação das mudas plantadas 
está ocorrendo, no período de 
pandemia, por um funcionário 
contratado com recursos 
próprios da coordenadora do 
LAHVI este fim. Pretende-se dar 
continuidade às ações de plantio 
de mudas e espalhamento de 
composto. Todo esforço tem sido 
realizado no sentido de propiciar 
que esta área seja referência para 
a conservação da biodiversidade.  
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ENSAIO SOBRE A CEGUEIRA BOTÂNICA    

Plantas são a chave para 
o equilíbrio de qualquer 
ecossistema terrestre. Além 
da grande importância 
ecológica, as plantas de uma 
região estão profundamente 
conectadas com os povos 
locais. Tal vínculo se expressa 
na própria identidade cultural 
desses povos, inf luenciando 
saúde, gastronomia, religião, 
até a criação de utensílios e 
construções (SALATINO & 
BUCKERIDGE, 2016). Entretanto, 
a sociedade ocidental da 
qual fazemos parte, vem 
cultivando uma relação 
problemática com esses seres. 

 Enquanto o desmatamento 
desenfreado, estimulado pela 
urbanização e a prática da 
monocultura, gera taxas de 
extinção sem precedentes, nosso 
vínculo com as plantas em 
nada contribui para evitar que 
essa crise se agrave ainda mais 
(BALDING & WILLIAM, 2016). 
Os seres humanos possuem uma 
tendência natural a minimizar a 
importância de seres vivos que 
não sejam vertebrados (KNAPP, 
2019), focando a atenção em 
grandes animais (como nós), 
enquanto seres sésseis, como as 
plantas, são relegados ao papel 
de plano de fundo. Ademais, 
nosso contato com a diversidade 
vegetal vem se tornando cada 
vez mais distante, limitando 
nossa percepção sobre o mundo 
das plantas a produtos em 
prateleiras de supermercados e 
obstáculos ao desenvolvimento 
urbano. Ainda mais grave, a 
transmissão de conhecimento 
botânico, seja pelo contato 
social ou familiar, ou mesmo 
em espaços educacionais, como 
escolas e universidades, vem 
sendo deixada em segundo plano 
(SALATINO & BUCKERIDGE, 
2016). Como resultado, nossa 
habilidade de reconhecer o 
valor ecológico, nutricional, 

medicinal e estético das 
plantas vai se perdendo, até 
o ponto em que se tornam 
negligenciadas e invisibilizadas. 
Esse fenômeno foi chamado 
por Wandersee & Schussler 
(1999) de Cegueira Botânica.  
 
POR QUE A CEGUEIRA 
BOTÂNICA EXISTE? 
 

 Primeiramente, é preciso 
reconhecer que esse fenômeno 
não ocorre pela ausência de 
vegetais no nosso dia a dia. 
Desde a comida em nossos 
pratos, até as árvores nos jardins 
e calçadas, é quase impossível 
passar um dia sem cruzar com 
algumas espécies de plantas. Do 
indispensável café ao terapêutico 
boldo, da madeira nos móveis 
à Aloe vera no shampoo, uma 
diversidade impressionante 
de famílias botânicas está 
inserida na nossa rotina, embora 
a maioria das pessoas seja 

incapaz de reconhecer essas 
mesmas plantas na natureza.
   Desde a identificação desse 
problema há vinte anos, os 
motivos por trás dessa falta 
de apreço pelas plantas têm 
sido amplamente debatidos 
(SANDERS et al., 2020). Alguns 
autores apontam para uma 
questão de sobrevivência: 
uma tendência natural do 
cérebro humano, favorecida 
evolutivamente para que nos 
dediquemos maior atenção 
a potenciais predadores no 
ambiente natural. Já outros 
sugerem que a desconexão 
com as plantas é consequência 
da nossa história recente de 
urbanização e industrialização 
intensas. É provável que exista 
uma combinação dos dois 
fatores inf luenciando nossa 
sociedade. Entretanto, o fato de 
existirem diversos grupos sociais 
que estabeleceram e mantêm 
vínculos muito fortes com a 
biodiversidade vegetal do seu 

Figura 1 - Colaborador voluntário observa quadro em exposição no Pão de Açúcar. Atividade de reflorestamento do Morro da Urca 
promovida pelo Projeto Pão de Açúcar Verde em parceria com a Fio                                   Autor: Raquel Portugal          Acervo: Fiocruz                                      
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entorno, sugere que a “Cegueira” 
não é inevitável e que, portanto, o 
segundo fator tem um peso maior. 
Uma sociedade zoocêntrica e 
majoritariamente urbana tende 
apenas a aumentar o abismo 
entre as pessoas e a botânica.
     A imagem da botânica como 
um conhecimento pouco 
instigante ou secundário é 
construída desde cedo, ref lexo 
do plano de ensino limitado pela 
“Cegueira” de muitos professores 
do ensino fundamental e médio. 
Isso gera um ciclo vicioso 
pedagógico, no qual os agentes 
responsáveis por estimular a 
curiosidade e o aprendizado em 
todas as áreas de conhecimento 
não dão a devida atenção à 
disciplina (RODRÍGUEZ, 2011). 
 
POR QUE COMBATER A 
CEGUEIRA BOTÂNICA? 
 
   A presença das plantas em  
nossas vidas está diretamente 
relacionada ao nosso bem-estar. 
Além de regular a temperatura 
e a qualidade do ar, a simples 
presença de áreas verdes 
e jardins nas cidades está 
associada a diversos benefícios, 
como aumento da expectativa 
de vida, diminuição de pressão 
arterial e até redução de 
violência e vandalismo (MOORE, 
2009). Isso sem falar nos 
benefícios econômicos, visto que 
a redução da temperatura média 
reduz gastos de energia elétrica 
(FISHER, 2007), o sombreamento 
é capaz de aumentar a vida útil 
do asfalto, além do aumento 
considerável na capacidade de 
absorção de água durante chuvas 
intensas e da biofiltragem 
do aporte pluvial que escoa 
para os lençóis freáticos e 
rios (DENMAN et al., 2006).
   Além dos benefícios da 
inf luência passiva que as 
plantas nos oferecem, o 
vínculo próximo com as 
diferentes espécies vegetais 
também é capaz de enriquecer 
a qualidade de vida da 
população, especialmente em 
relação à saúde e à nutrição 
(KINUPP & LORENZI, 2014). 

     Mas a inabilidade de se conectar 
e reconhecer a importância 
das plantas tem o efeito mais 
catastrófico quando o tema é 
conservação. A Cegueira Botânica 
contribui com a perpetuação de 
impactos ambientais na medida 
em que nos torna insensíveis 
ao desmatamento. Ademais, 
não bastasse a carência de 
investimentos em pesquisa 
e a dificuldade de se obter 
financiamento para projetos 
em estudo de biodiversidade e 
conservação, projetos voltados 
para a f lora tendem a receber 
consideravelmente menos verbas 
do que projetos para fauna 
(BALDING & WILLIAM, 2016).
  Mackenzie et al. (2019) 

chamam a atenção para outro 
ponto importante: o termo 
“Cegueira” é problemático, ao 
passo que carrega uma metáfora 
de deficiência visual. Isso sugere 
que condições como cegueira 
ou surdez sejam algo “ruim” 
e que devem ser “curadas”, 
perpetuando estereótipos 
negativos de pessoas com 
deficiência. Existem muitas 
formas de criar vínculos com 
as plantas, mesmo que exista 
algum nível de deficiência 
sensorial. Nosso desafio não é 
curar a Cegueira Botânica, mas 
sim despertar interesse, apreço 
e respeito pela biodiversidade. 
É fazer entender que plantas 
tem seu maior valor quando 
vivas e próximas de nós. 
 
COMO PODEMOS MUDAR? 
 
 Podemos começar nos 
perguntando: por que existem 
pessoas que não são afetadas pela 
Cegueira Botânica? A resposta 
parece estar nas experiências 
que temos no começo da 
vida. Cientistas do campo da 
botânica comumente relatam 
que o interesse começou com 
um contato especial na infância, 
tanto diretamente com as plantas 
quanto com professores que 
os inspiraram, apresentando-
os ao mundo das plantas e 
ensinando-os a reconhecer e 
valorizar a contribuição das 

Figura 2 - Tronco de árvore. Autor Raul Santana. 
Acervo Fiocruz

plantas ao funcionamento de 
ecossistemas e à civilização 
humana (JOSE et al., 2019).
Há um consenso na literatura 

de que a forma mais efetiva de 
lidar com a Cegueira Botânica 
é através da educação. É 
fundamental que a disciplina 
da botânica seja introduzida 
no currículo escolar de forma 
atrativa, interdisciplinar e 
contextualizada (NEVES et al., 
2019). É importante, também, 
investir na formação botânica 
de professores para que haja 
ênfase em atividades práticas 
e em campo, equilíbrio na 
apresentação de conteúdo 
f lorístico e faunístico, e para 
garantir que o conhecimento 
botânico seja construído a 
partir de eventos sociológicos 
relacionados à cultura, vivência e 
ambiente (SCHUSSLER & OLZAK, 
2008). Seres humanos precisam se 
enxergar como parte do sistema, 
não como elemento externo 
ou superior, mas uma dentre 
milhões de espécies que também 
dependem da biodiversidade 
para existir (KNAPP, 2019). 
Para encarar esse desafio 

e N S a i o



Pág. 80

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i abRiL-21

pedagógico, não existe aliado 
mais poderoso do que um Jardim 
Botânico (ZELENIK A et al., 
2018). Existem, ainda, indícios de 
que a experiência se torna mais 
rica quando a biodiversidade 
é apresentada, não só 
passivamente nos arboretos, mas 
também através de exposições 
(HE & CHEN, 2012). E para 
garantir que esse espaço cumpra 
sua função educativa, científica 
e conservacionista, todo 
Jardim Botânico precisa ter um 
Herbário próprio ou vinculado, 
segundo a Resolução CONAMA 
n° 339, de 25 de setembro de 
2003. Herbários são coleções 
científicas que armazenam 
exemplares botânicos e os 
dados a eles associados, 
com mais de uma centena 
de utilidades (FUNK, 2003).
    O Herbário de Niterói (NIT), 

vinculado ao Instituto de 
Biologia da Universidade Federal 
Fluminense, possui um acervo 
de cerca de 5000 espécimes e 
desenvolve diversos projetos 
de pesquisa, além de seu 
próprio projeto de extensão, o 
Projeto Herbário Vivo. Uma das 
principais diretrizes do Herbário 
de Niterói é transformar o Campus 
do Valonguinho em um pólo de 
combate à Cegueira Botânica, 
produzindo e divulgando 
conhecimento para a sociedade 
e fortalecendo ações em prol da 
preservação do meio-ambiente. 
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A ESTÉTICA NATURALISTA DA OBRA DE ROBERTA DACOSTA, 
UMA ARTISTA PLÁSTICA NITEROIENSE. 

  Roberta Dacosta é uma 
artista plástica nascida e 
criada em Niterói. Sua obra 
transforma a lentidão e a 
continuidade em cúmplices 
de um processo de pintura, 
onde a composição surge 
aos poucos, desenvolvendo 
narrativas distintas. 
    A artista conecta suas duas 
áreas de atuação - artes plásticas 
e psicologia - em uma dualidade 
que usa sinergeticamente 
em favor de sua obra. 
   Sua pintura reflete um estado 
d’alma, que extroverte com o 
único objetivo de comunicar a 
cada tela, sentimento, emoção 
e lembranças, por meio de uma 
farta transposição de seres, 
coisas, momentos, gostos e 
olfatos vividos no presente, 
passado e futuro, negando 

“O pensamento criativo me acompanha o tempo todo”

Roberta Dacosta

uma visão pronta do mundo. 
  A paisagem de Niterói é sua 
fonte de inspiração. Parte de 
sua obra encerra narrativas 
onde linhas escorrem seguindo 
uma imprevisibilidade contida, 
que faz vir à luz a tensão da 
impossibilidade de controle. Em 
outros momentos é inspirada 
em elementos da natureza, 
finalizadas com cores fortes 
e atrativas, acompanhada 
de flores, arabescos e rendas 
que envolvem ecossistemas. 
Essa etapa da investigação 
descreve espaços carregados 
de funções e variedades de 
escalas, levando o observador 
a uma análise onde sua 
percepção se expande e 
se contrai entre micro-
partículas aos contornos das 
maravilhas naturais do Rio 

de Janeiro, às estrelas do céu.  
Em sua performance “Temos 
arte para não morrer pela 
verdade”, Roberta mescla 
sinergia entre temas. Confira 
algumas de suas obras abaixo: 

Dipitico 80x80cm. Costela de Adão.
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Floresta Orgânica II – 0,60cm x 1,20cm. Acrílico sobre Canvas. Ano 2020. 

Orgânica azul sobre azul. 0,80cm x 180 cm. Acrílico sobre canvas. Ano 2020

Díptico orgânico cor primária  

100 cm x 100 cm. Acrílico sobre canvas. Ano 2020. 
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Díptico orgânico cor primária  

100 cm x 100 cm. Acrílico sobre canvas. Ano 2020. 

Para conhecer mais sobre a obra de Roberta 
Dacosta, acesse: www.robertadacosta.work e 
os perfis do Instagram @robertadacosta.art e @
contemspsicologia. 
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