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Um dos grandes desafios das 
grandes cidades é a cria-

ção de um modelo de gestão mais 
adequado ao século XXI. De acordo 
com previsões da ONU, até 2050, 
cerca de 70% da população mundial 
estará vivendo em zonas urbanas. 
No Brasil, esse número já chega a 
80% segundo dados do IBGE. Des-
sa forma, os desafios de gerir es-
ses “ecossistemas complexos” (um 
imbricado “sistema de sistemas”) 
apresentam-se cada vez maiores.

Nesse contexto, a gestão am-
biental é responsável pela ressig-
nificação das relações entre a ci-
dadania, o ambiente natural e os 
desafios impostos pela crise climá-
tica global. 

Resiliência é a capacidade de se 
adaptar às mudanças, de diagnos-
ticar vulnerabilidades e responder 

a elas, de forma ativa e positiva.
Dentro da ideia de resiliência, não 
podemos esquecer que os espaços 
da cidade também são pedaços de 
memórias, sentimentos e afetos. 
Nas nossas cidades, estão nossas 
histórias, nossos desejos e nossos 
amores. Construir, a partir disso, 
espaços saudáveis e acessíveis, não 
é uma questão somente de gestão 
pública voltada apenas para o am-
biente natural. É preciso compreen-
der esses espaços como parte signi-
ficativa das memórias individuais e 
coletivas das pessoas.  

Para isso, precisamos de um 
planejamento a longo prazo, sem-
pre tendo em mente as incertezas 
que a crise climática nos traz. Mas 
sem nunca deixar de falar de espe-
ranças e envolver os diversos ato-
res: agentes públicos, empresários 

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

e sociedade. Nesse sentido, a ges-
tão ambiental deve funcionar para 
construir convergências econômi-
cas, políticas e sociais. 

Refletir academicamente a ges-
tão ambiental de uma cidade, é 
lançar luz sobre nossos principais 
desafios e dilemas para os próxi-
mos anos. Resiliente e sustentável, 
Niterói vai se reconstruindo como 
espaço público, um livro aberto 
dos desejos e memórias de todas as 
pessoas. Essa revista é parte dessas 
nossas reflexões. Boa leitura!
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Nivelamento e difusão do conhecimento

Qual é a importância do nivelamen-
to e difusão do conhecimento téc-

nico-científico nos dias de hoje?
Do ponto de vista da informação, pre-

tende-se combater de maneira veemente a 
desinformação, em um segundo momento 
informar aos que buscam esclarecimentos 
e em um terceiro momento gerar conheci-
mento e por conseguinte mudança da reali-
dade social, ou seja, alterar o conhecimento 
objetivo.

Com a finalidade de cumprir esta 
missão, a Revista do Ambiente de 
Niterói (REVAN) dedica-se à difusão do 
conhecimento e enriquecimento científico 
através de temas ligados às áreas do 
ordenamento urbanístico e do ambiente, 
por meio de suas publicações periódicas 
trimestrais, inéditas e originais,  de caráter 
jurídico ou transdisciplinar, com interesse 
para profissionais, pesquisadores ou 
acadêmicos.

 O objetivo da REVAN é mapear, pensar, 
planejar e propor resoluções de ordem 
conflitiva, promovendo o alargamento das 
fronteiras do conhecimento e o progresso 
jurídico, social, cultural e tecnológico, 
procurando também aprofundar o 
tratamento destas temáticas em ordens 
jurídicas estrangeiras, cumprindo com os 
objetivos do desenvolvimento sustentável 
(ODS) definidos pela ONU.

A REVAN recebe contribuições por meio 
de submissão de artigos originais, relatos de 
experiências ou comentários jurispruden-
ciais para publicação, assim como sugestão 
de pautas para os próximos exemplares.

Coruja Buraqueira (Athene cunicularia) facilmente
encontrada em vegetação de restinga em Niterói.

Fotografia: Fabrício Corsi Arias
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PARQUE MUNICIPAL EDUARDO TRAVASSOS:

EVOLUÇÃO HISTÓRICA E POTENCIAL DE USO

O Parque Municipal Eduar-
do Travassos, mais conhe-

cido como Parque das Águas, está 
localizado em plena área central 
da cidade, comportando um rico 
patrimônio ambiental e histórico 
ligado ao abastecimento de água 
do Município, que o qualifica para 
abrigar um importante centro vol-
tado para a educação, lazer e cultu-
ra. Segundo a Lei da Mata Atlântica, 
o Município de Niterói em sua co-
bertura vegetal original tinha 97% 
da sua área recoberta pelo bioma. 
Segundo os dados apresentados no 
relatório que avaliou os municípios, 
no período de 2012-2013, Niterói 
tem como remanescentes florestais 
24% (dos 97%) equivalendo a uma 
área de 3.068 hectares ou 30,68km². 
Estas áreas remanescentes, em re-
lação à área total do município, 
equivalem a 22,9%. 

Localizada às margens da Baía 
de Guanabara e interligada facil-
mente à cidade do Rio de Janeiro 
por transporte rodoviário ou hi-
droviário, a área central da cidade 
de Niterói é muito bem servida por 
infraestrutura urbana e, diferen-
temente de outros centros, possui 
boa parte de sua área destinada ao 
uso residencial. Todavia, apesar da 
importância histórica para o de-
senvolvimento cultural e econô-
mico da cidade, o centro de Niterói 
sofreu um processo de degradação 
e esvaziamento que se iniciou em 
meados da década de 1970, provo-
cado principalmente pela transfe-
rência da administração estadual 
para o Rio de Janeiro, com a fusão 
dos estados do Rio de Janeiro e Gua-
nabara (1975) e pela intensa expan-
são urbana sofrida pelo Município 
com a inauguração da ponte Rio-
-Niterói (1974) com a consequente 

ar t i g o li V r e

consolidação de centros urbanos 
secundários. 

De forma a reverter este proces-
so, a área central de Niterói vem 
sendo palco, a partir da década de 
1990, de inúmeras iniciativas, tanto 
públicas como privadas, ou ainda 
sob a forma de parcerias, visando a 
sua reabilitação como centro cultu-
ral, econômico e residencial.

Dentre as ações de revitalização 
do centro destaca-se a ampliação 
de áreas destinadas à cultura e la-
zer e o resgate dos espaços públicos 
existentes, como o Parque Urbano 
Eduardo Travassos.

Evolução histórica da área
O Parque Municipal Eduardo 

Travassos localiza-se no Morro da 
Detenção, ou Morro das Águas, 
bem no coração da área central 
de Niterói, mas é desconhecido da 
maioria dos seus habitantes. 

O primeiro registro deste morro 
é de 1568 que, na época, era uma 
ilha não nomeada (PONTES, 2011). 

O Morro da Detenção tem grande 
importância para a história do de-
senvolvimento de Niterói, pois é 
proveniente deste morro o material 
extraído para os sucessivos aterros 
da região, que configuraram a mor-
fologia da área central de Niterói. 
Durante a formação da cidade um 
dos grandes obstáculos ao desen-
volvimento urbano de Niterói era a 
escassez de água, uma vez que este 
território nunca contou com fartos 
mananciais para abastecê-lo. 

O primeiro passo para a solução 
do abastecimento público de água 
da cidade surgiu em 1835, por ini-
ciativa do presidente da Província 
do Rio de Janeiro, Joaquim José Ro-
drigues Torres, o Visconde de Ita-
boraí, que investiu na prospecção 
e canalização de águas. Os manan-
ciais mais promissores estavam nas 
serranias compostas pelos morros 
atualmente denominados de São 
Lourenço, Boa Vista, Juca Branco e 
Serrão, que ainda apresentam nas-
centes bem ativas. O governo pro-

Vista aérea do Parque Municipal Eduardo Travassos                                  Fonte: axelgrael.blogspot.com
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vincial construiu então um aque-
duto, no Morro de São Lourenço, 
para a adução de águas para o abas-
tecimento de um chafariz no Largo 
Municipal, atual Praça D. Pedro II 
ou Jardim de São João, no Centro de 
Niterói.

Como a disponibilidade de água 
não foi suficiente, autoridades e 
engenheiros passaram a buscar 
outras alternativas para comple-
tar a oferta de água para Cidade. 
Em 1838, o presidente da Provín-
cia, Paulino José Soares de Sousa, 
futuro Visconde de Uruguai, desa-
propriou a Chácara do Vintém, lo-
calizada no atual Bairro de Fátima, 
onde existia uma fonte usada pelos 
jesuítas. Esta fonte teve papel rele-
vante no abastecimento de água da 
cidade por muitas décadas, porém, 
com o crescimento populacional, o 
problema de demanda por abaste-
cimento de água persistia. Em 1860, 
a cidade passou a captar água em 
mananciais mais distantes, como o 
Rio da Vicência, na localidade hoje 
chamada de Baldeador, no bairro 
do Fonseca.

Em 1880 foi construído o Re-
servatório da Correção, no topo 
do Morro da Detenção, em terras 
da antiga Aldeia dos Índios de São 
Lourenço, que mais tarde tornou-se 
parte da chácara de D. Maria Joa-
quina de Paiva e Andrade. O terreno 

foi adquirido em 1870 pela Fazenda 
Provincial, através do Desembarga-
dor José Caetano de Andrade Pinto, 
que realizou a construção do reser-
vatório dez anos depois. A alimen-
tação original deste reservatório 
era proveniente dos mananciais da 
Serra de Friburgo e posteriormente 
foi incorporado ao Sistema Imu-
nana-Laranjal (INEPAC, 2007). Em 
1956, o Reservatório da Correção 
tornou-se parte dos bens sob a tu-
tela da Superintendência de Urba-
nização e Saneamento (SURSAN) 
e, por consequência, à Companhia 
Estadual de Água e Esgoto do Rio de 
Janeiro (CEDAE). Por fim, em 2000, 
esta área passou para a tutela do 
Município de Niterói. Atualmente a 
área está sob concessão da Compa-
nhia Águas de Niterói, como parte 
da concessão de serviços públicos 
entre esta empresa e a Prefeitura. 

O Reservatório da Correção 
possui capacidade para armaze-
nar 9.000m³ de água e foi tomba-
do, em 1998, pelo Instituto Estadu-
al do Patrimônio Arquitetônico e 
Cultural (INEPAC). Este é o maior 
reservatório do Município, sendo 
o responsável pelo abastecimento 
do Centro e de parte da Zona Sul da 
cidade. Ambientalmente, sua im-
portância reside no fato de abrigar 
um dos últimos remanescentes do 
bioma Atlântico localizado na área 

central de Niterói. Por sua relevân-
cia o Morro da Detenção recebeu a 
classificação de Parque Urbano em 
2002, por meio do Plano Urbanís-
tico da Região (PUR) das Praias da 
Baía, Lei no 1967, de 04 de abril de 
2002 que denominou a área como 
Parque Urbano Morro das Águas. 

Enquanto Parque Urbano, a área 
passou por um processo de reflores-
tamento e, posteriormente, por al-
guns projetos de uso para torná-lo 
um centro de referência em pesqui-
sa e lazer para a população. Neste 
sentido foram organizadas visitas 
guiadas, pelo Parque e Reservató-
rio da Detenção, com experimentos 
técnicos e informações culturais, 
ecológicas e históricas relaciona-
das ao tema Água. Estas iniciativas 
deram origem ao Projeto do Parque 
das Águas, um Parque Urbano situ-
ado em uma área de aproximada-
mente 32.000 m² no alto do Morro 
da Detenção, dentro do polígono 
formado pelas Ruas Coronel Gomes 
Machado, Waldenir Alves Macha-
do, São João, Travessa Cadete Xa-
vier Leal e Avenida Jansen de Mello, 
uma oportunidade única para dire-
cionar atividades de lazer e cultura 
para esta parte da área central de 
Niterói.

Desta forma, em 08 de junho de 
2006, como fruto de uma parceria 
entre a Administração Pública Mu-
nicipal e a Companhia Águas de Ni-
terói, foi inaugurado o Parque das 
Águas, que recebeu a denominação 
de Parque Municipal Eduardo Tra-
vassos em homenagem a um dos 
seus idealizadores. 

Nesta fase o Parque recebeu 
tratamento urbanístico e paisagís-
tico, com a construção de escadas 
de acesso, pavimentação de vias de 
circulação, implantação de bancos, 
mesas de jogos e áreas de convívio. 
Foi construída ainda uma edifica-
ção com sala administrativa e au-
ditório, para cerca de 40 lugares. O Reservatório da Correção                                                                                  Fonte: axelgrael.blogspot.com
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tratamento paisagístico desta etapa 
valorizou as matas residuais nas 
encostas e as árvores existentes nos 
platôs e jardins distribuídos pelo 
Parque, estruturado para ativida-
des específicas, como descanso, jo-
gos e exercícios físicos.

O Parque como centro de 
educação, lazer e cultura

Atualmente, o Parque das Águas 
encontra-se aberto à visitação pú-
blica desde o dia 6 de outubro de 
2017. Por razões diversas, o local 
passou por um processo natural de 
deterioração, sendo assim, a Prefei-
tura de Niterói incluiu a sua revita-
lização entre as prioridades para os 
investimentos do Programa de De-
senvolvimento Urbano e Inclusão 
Social de Niterói - PRODUIS, com 
recursos financiados pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimen-
to – BID, estando previstas diversas 
intervenções.

Com a finalidade de oferecer 
acesso universal ao Parque, ou seja, 
assegurar a circulação a portadores 
de deficiência ou com mobilidade 
reduzida em igualdade de oportu-
nidades com as demais pessoas, 
foi proposta a implantação de um 

Escadaria de acesso ao Parque (antes das obras)                                        Fonte: axelgrael.blogspot.com

elevador panorâmico ao lado da 
escadaria principal. Para oferecer 
maior conforto aos visitantes e usu-
ários, foi implantada, ainda, uma 
pequena recepção dotada de sala 
de exposição e banheiros para o pú-
blico. O percurso entre o elevador 
e o Parque de fato foi concretizado 
por meio de uma passarela eleva-
da, em concreto, com guarda-corpo 
adequado.

Outra importante intervenção 
proposta foi a construção de uma 
pequena rua de acesso para veícu-

los de pequeno porte, como ambu-
lâncias e veículos de serviço, para 
limpeza e manutenção do Parque. 
O projeto geométrico da rampa se-
guiu o traçado existente, que tem 
seu início na Rua Coronel Gomes 
Machado e se desenvolve até o “Re-
servatório da Correção” e neste tre-
cho final do percurso tem-se uma 
área adequada para estacionamen-
to e manobra. Esta rua é uma via de 
mão única com faixa de rolamento 
de 3,00m, sendo maior nas curvas 
para permitir maior segurança na 
manobra dos veículos. Foi conside-
rado o caimento transversal da via 
de 2% de acordo com os dispositi-
vos de drenagem projetados. Está 
contemplado, ainda, a proteção 
dos taludes ao longo do desenvol-
vimento destas ruas. Completa o 
projeto de revitalização do Parque, 
a implantação de dispositivos de 
drenagem e pavimentação da via de 
circulação; implantação de áreas de 
convívio, recreação e lazer; implan-
tação de jardim sensorial, reforma 
da edificação existente e requalifi-
cação das praças e calçadas do en-
torno do Parque, além da restaura-
ção vegetal da área.

Com o fim das intervenções, o 
Parque pretende oferecer aos seus 
visitantes e usuários as mais diver-
sas atividades: cursos, oficinas, pa-
lestras e visitas guiadas, fundamen-
tadas na interpretação ambiental, 
atividades lúdicas voltadas para o 
público infantil, atividades físicas 
supervisionadas, programas cultu-
rais ou, simplesmente, a contem-
plação em contato com a natureza.

Conclusão
O Parque faz parte de uma série 

de iniciativas no sentido de trans-
formar o centro de Niterói. Ele tem 
um papel fundamental no processo 
de revitalização, tanto pelo inves-
timento propriamente dito quanto 
pela premente necessidade de dis-

Acesso ao Parque das Águas
(após término das intervenções)
             Fonte: Ecologus Engenharia Consultiva
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ponibilizar aparelhos de recreação, 
lazer e atividades culturais nesta 
região, contribuindo para tornar a 
opção de moradia na área central 
da cidade mais atraente e saudável.

Além disso, uma vez que áreas 
do Parque pretendem ser utiliza-
das para a divulgação, capacitação 
e sensibilização ambientais, certa-
mente, irá agregar valor à educação 
ambiental no Município. As trilhas, 
seu verde e a beleza do lugar com-
põem, também, um resgate da au-
toestima estética e urbanística da 
população do centro.
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www.inepac.rj.gov.br/application/assets/img/site/8_ficha_correcao.pdf
http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br
http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br
http://pgm.niteroi.rj.gov.br/legislacao_pmn/2002/LEIS/1967_PUR_das_Praias_da_Baia.pdf
http://pgm.niteroi.rj.gov.br/legislacao_pmn/2002/LEIS/1967_PUR_das_Praias_da_Baia.pdf
http://pgm.niteroi.rj.gov.br/legislacao_pmn/2002/LEIS/1967_PUR_das_Praias_da_Baia.pdf
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RAP DO RIMA

Sem Rima

não tem rumo

nem estudo

não há clima

nem de baixo nem de cima

apodrece o homem 

e a  matéria-prima

tudo fica ruço sem Rima.

Sem Rima você lastima o que estima 

e legitima a destruição

o impacto

o conflito e a colisão

feito bala perdida no coração.

Sem Rima

acaba a Natureza obra-prima...

Por isso não se exima

exija Rima!

Trate bem quem te estima...

por Luiz Pucú
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O PRINCÍPIO DO POLUIDOR-PAGADOR (PPP)
COMO INSTRUMENTO PARA

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Resumo

O presente artigo tem como 
objetivo , do ponto de vis-

ta do Direito, mais precisamente 
do Direito do Ambiente, esclarecer 
alguns aspectos quanto ao Princí-
pio do Poluidor Pagador (PPP) em 
sua definição, origem, evolução e 
positivação. Por conseguinte, com 
o intuito de colaborar no entendi-
mento do leitor para compreender 
a concretização do PPP em outros 
ordenamentos jurídicos – europeu 
e também em nosso ordenamento 
jurídico brasileiro, nomeadamen-
te no Estado do Rio de Janeiro e no 
Município de Niterói.

Palavras-chave: Direito, Di-
reito do Ambiente, Princípio do 
Poluidor-Pagador.

Introdução
Em resposta, mais atual, para o 

drama dos custos ambientais criou-
-se o PPP. Tal princípio abrange uma 
definição que significa “aquele que 
provocar poluição deve suportar os 
respectivos custos econômicos”1, 
contudo ele não é um mero princí-
pio de responsabilização como ve-
remos mais a frente.

O PPP caminha em direção 
oposta as antigas soluções para o 
drama dos custos ambientais, visto 
que os custos eram imputados ao 
financiamento público das medi-
das de proteção do ambiente2, ou 
como qualifica a OCDE (Organiza-
ção para Cooperação e Desenvolvi-
mento Econômico), o princípio do 

1 Cf. ALEXANDRA ARAGÃO, O Princípio do 
Poluidor Pagador, Pedra Angular da Política 
Comunitária, Studia Iuridica, 23, Coimbra 
Editora, 1997, pág. 132.

2 Cf. ALEXANDRA ARAGÃO, op. cit., p. 47.

“contribuinte pagador”.
É um fato, hoje, que o PPP está 

consagrado em diversos ordena-
mentos jurídicos e tem um signifi-
cado “quase-ético”3, isto porque o 
poluidor se aproveita da ausência 
da imputação dos custos, do bene-
fício econômico da utilização e de-
gradação dos recursos naturais sem 
compensar os seus titulares4, assim 
configurando-se um enriqueci-
mento sem causa5.

Não existe um consenso por par-

3 Cf. NICOLAS DE SADELEER, Les Principes 
du Polluer-Payeur, de Prévention et de 
Précaution, Essai sur la genèse et la portée 
juridique de quelques príncipes du droit de 
l´environnement, Bruylant, Bruxelles, 1999, 
p.64.

4 Cf. afirma ANTONIO LEITÃO AMARO, 
Tal pai tal filho: Os caminhos cruzados 
do Princípio do Poluidor Pagador e da 
Responsabilidade Ambiental, p. 22.: “ … que 
poderão ser a colectividade em geral ou, 
os proprietários particulares nos casos de 
recursos naturais juridicamente inseridos na 
propriedade privada”. 

5 Cf. JEAN DUREN, Le Pollueur-Payeur, l´ 
application et l´avenir du principe, Revue du 
Marché Commun, n.º 35, Março 1987, p. 144.

te da doutrina quanto a definição 
do termo “princípio do poluidor pa-
gador”, nem o âmbito de aplicação, 
nem sobre suas possíveis exceções. 
Assim, como há diferenças no que 
diz respeito a finalidade de aplica-
ção e na sua fundamentação, há, 
também, divergências entre os au-
tores que se dividem na maneira de 
pensar sobre vários aspectos refe-
rentes a este importante princípio. 
Ora, justifica-se tais divergências 
porque o ponto de vista de um eco-
nomista é diferente de um jurista.

Assim como Iavolenus afirma 
no âmbito do direito civil: “omnis 
definitio in iure civili periculosa 
est”6, podemos utilizar esta máxima 
também para o PPP. Acredita-
-se que tal princípio perderia a 
característica de invólucro abstrato 
com efeito limitar seu alcance 
de aplicação e sua finalidade. 
Entretanto, alguns autores acham 
que a definição do PPP é importante 

6 Cf. D. 50, 17, 202. “Definir conceito no 
Direito Civil é perigoso”.

Naufrágio do navio Erika na costa francesa, 1999.

ar t i g o ci e N t í f i c o
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para mais tarde contrapor este 
princípio à responsabilidade 
ambiental7.  

Metodologia e definição 
do PPP: Origem, Evolução 
e Positivação

Através da metodologia explora-
tória por via das fontes do Direito, 
lançamos mão do documento “Gui-
ding Principles concerning the inter-
national economic aspects of envi-
ronmental policies” foi reconhecido 
pela primeira vez, internacional-
mente, em 1972 pela OCDE o PPP. 
Como consequência, em 1975 foi 
também consagrado na Comuni-
dade Europeia como um princípio 
básico da política ambiental8. 

Adotando a máxima da “ação 
e reação” o PPP tem a sua origem 
como um princípio econômico, em 
que à pessoa que causou a destrui-
ção ambiental (ação ou omissão) 
deve suportá-la (reação), pois não é 
justo à sociedade, através do paga-
mento dos impostos, arcar com tal 
prejuízo. 

A origem deste princípio foi for-
mulada na preocupação da sã con-
corrência9, depois aplicando-se 
para melhorar os problemas das 
deficiências da economia, e por úl-
timo pensamentos de justiça social 
e ambiental10.

7 Cf. LUDWIG KRAMER – EC Environmental 
Law, Sweet & Maxwell, 4ª ed. London, 
Henri Smets, Le príncipe pollueur payeur, 
un principe erigé en principe de droit de 
l´environnement?,  Revue General  de Droit 
International Public, 1993, n.º 2, Avril-Juin, p. 
339 e ss.

8 In J.O.C. E. N.º L 194/1 de 25 de Julho 
1975. O Conselho da Europa havia referido 
expressamente ao PPP em 1972 na sua 
recomendação “Principles of National 
Environmental Policy”. 

9 Cf. JEAN-PHILIPPE BARBE, Technical 
Paper n.º92, “Economic Instruments in 
Environmental Policy: Lessons from OECD 
Experience and their relevance to Developing 
Economies”, Janeiro de 1994, p. 5, 6.

10  Entretanto há autores como J. MC 
LOUGHIN e E.G.BELLINGER, op. cit., que 
defendem que o PPP não colabora com a 

Portanto, a ideia do PPP evoluiu 
da esfera inicial da não-aceitação 
de subsídios públicos para um pa-
tamar defensor de internalização  
completa dos custos ambientais11. 
É constatado, tanto na doutrina 
quanto nos textos das organizações 
internacionais (OCDE e CE), um 
esforço para consagrar o PPP. Po-
demos notar esta evolução se apre-
ciarmos dois pontos: a) nas funções 
desempenhadas pelo PPP12; e, b) 
nos tipos de custos que o mesmo 
abrange.

O alargamento das funções 
desempenhadas pelo PPP

O PPP tem como marcante nas 
suas funções um caráter variado. 
Nicolas de Sadleer considera que ao 
PPP foram sendo atribuídas suces-
sivamente, e pela seguinte ordem, 
as funções: de integração econô-

redução da poluição, contudo é um princípio 
de eficiência na imputação dos custos.

11 Cf. OCDE (Joint Working Party on 
Trade and Environment), The Polluter-Pays 
Principle as it relates to international trade, 
Dezembro de 2003, COM/ENV/TD (2001)44/
FINAL, p.8.

12 Cf. ANTÓNIO LEITÃO AMARO, op. cit., 
p. 24.

mica13, distributiva14 e 
preventiva15.

Talvez, face aos textos 
referentes a declaração 
da OCDE de 1972 alguns 
autores não considera-
vam que o PPP assumia 
função curativa, entre-
tanto nos mais recentes 
documentos sobre este 
tema contrapõe esta 
consideração. Assim, 
quanto mais qualitati-
vo e importante que os 
mecanismos de preven-
ção pareçam, o risco da 
ocorrência de danos ao 
ambiente sempre exis-
tirá e por conseguinte 

subsistirá também o problema da 
suportação dos custos referente aos 
danos causados.

Textos como a Recomendação 
do Conselho da OCDE de 1991 que 
aborda à utilização de instrumen-
tos econômicos nas políticas de 
ambiente, o Livro Verde da Comis-
são Europeia sobre a reparação dos 
danos causados ao ambiente16 e a 
Convenção de Lugano sobre a res-
ponsabilidade civil por danos ao 
ambiente resultantes de atividades 
perigosas, culminando na Diretiva 
comunitária relativa à responsabi-
lidade ambiental onde consta na le-

13 A integração econômica é uma função do 
PPP com vista assegurar o mercado comum, 
evitar distorções na concorrência e evitar que 
se recorra as ajudas e despesas públicas para 
os custos causados pelo dano ambiental (ou 
dano ecológico).

14 A função distributiva refere-se a regra 
econômica em que uma parte dos benefícios 
resultantes da atividade do poluidor deve ser 
remetida aos poderes públicos, o que não 
justifica a ideia do tipo “eu pago, eu poluo”.

15 Cf. in NICOLAS DE SADELEER, “Ao 
serviço da prevenção, o PPP não mais deverá 
ser interpretado como permitindo àquele que 
paga continuar a poluir alegremente”, op.cit., 
p.68.

16 Comunicação 93/C 149/08 da Comissão 
ao Conselho, ao Parlamento Europeu e ao 
Comité Econômico e Social.

Acidente na Plataforma Deepwater, Golfo do México, 2010
                                                     Fonte: U.S. Coast Guard /Reuters
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tra do texto no seu considerando 2° 
que “a prevenção e a reparação de 
danos ambientais devem ser efetu-
adas mediante a aplicação do prin-
cípio do poluidor-pagador previsto 
no Tratado”.

O alargamento dos tipos de 
custos abrangidos pelo PPP

Considerando, de antemão, que 
o PPP consistia no controle e pre-
venção da poluição por parte do po-
luidor, a OCDE viu-se contrariada 
ao longo dos últimos 30 anos onde 
evoluiu ao ponto de, hoje, se afir-
mar que o PPP determina a imputa-
ção de todos os custos relacionados 
com a proteção do ambiente.

Neste prisma, Henri Smets17 es-
tabelece um quadro evolutivo:

(1°) o PPP apenas cobria os custos de 
prevenção e controle da poluição; (2°) 
extensão aos custos das medidas ad-
ministrativas adaptadas pelos poderes 
públicos18; (3°) extensão aos custos dos 
danos residuais (poluição resultante 
das atividades licenciadas ou autoriza-
das); (4°) extensão aos custos resultan-
tes da poluição acidental19  (levando, 
por exemplo, a que os custos das ope-
rações urbanísticas realizadas à volta 
de instalações perigosas, bem como de 
outras ações destinadas a minimizar os 
riscos de acidentes nessas instalações, 
devam ser suportadas pelos poluido-
res); (5°) extensão aos custos de inde-
nização às vítimas da poluição ilícita 
(que, em alguns países, implicam, tam-
bém o pagamento de uma penalização 

17 Cf. HENRI SMETS, Le príncipe pollueur 
payeur, un principe erigé en principe de droit 
de l´environnement?, Revue General de Droit 
International Public, 1993, n.º 2, Avril-Juin, 
p.340 a 354 (tradução livre).

18 Através das medidas como as análises, 
os sistemas de supervisão e os sistemas de 
controle da poluição.

19 A OCDE reconheceu em 1988 (Declaração 
de Encerramento da Conferência da OCDE 
sobre os acidentes ligados a substâncias 
perigosas realizada em Paris nos dias 9 e 10 
de Fevereiro de 1988, C (88) 83, OCDE, 1988) 
que o PPP é aplicável à poluição acidental.

Acidente na Baía de Guanabara. Matéria do Jornal O Globo, 2001.

adicional de valor igual 
ou superior ao benefício 
que o poluidor retira por 
não cumprir a regula-
mentação ambiental).

Com esta evolução, 
o PPP alcançou o seu 
apogeu abrangendo 
a cobertura total dos 
custos da poluição.

A positivação 
do PPP

Hoje em dia o PPP 
é um princípio jurí-
dico positivado em 
todos os planos (in-
ternacional, comuni-
tário e nacional).

Destacamos no 
plano internacional, 
para além de toda a 
“produção técnico-
-jurídica” da OCDE e dos textos do 
CE (p. ex. Convenção de Lugano20), 
a proclamação do PPP como princí-
pio do Direito Internacional Públi-
co na Declaração do Rio de Janeiro 
de Junho de 1992, e a referência que 
lhe é feita no Acordo sobre o Espaço 
Econômico Europeu de 199321.

O caminho percorrido pelo PPP 
no plano comunitário foi marcado 
por dois momentos: (i) a sua consa-
gração como princípio constitucio-
nal do Direito Comunitário22 (1986); 
e, (ii) a aprovação da Diretiva sobre 
responsabilidade (2004) que se afir-
ma na letra do texto “implementa 
especificadamente o princípio do 
poluidor pagador”23. 

20 Convenção do Conselho da Europa 
sobre a responsabilidade civil resultante 
do exercício de atividades perigosas para o 
ambiente, assinada em Lugano a 21 de Junho 
de 1993.

21 Cf. NICOLAS DE SADELEER, op. cit., p. 
53 e 54.

22 Cf. Ato Único Europeu assinado a 17 de 
Fevereiro de 1986 através do aditamento do 
art. 130.º -R (hoje artigo 174.º n.º 2 do Tratado 
da Comunidade Europeia).

23 In Questions and Answers Environmental 

A demonstração da exaltação da 
importância do PPP no plano co-
munitário foi manifestada pela pro-
fessora Alexandra Aragão que con-
sidera o PPP: “a pedra angular da 
política comunitária do ambiente”.

No plano nacional24 português 
há autores, como Vasco Pereira da 
Silva, que defende por força do ar-
tigo 66°, n° 2, alínea h), da CRP, que 
impõe ao Estado a tarefa de “as-
segurar que a política fiscal com-
patibilize o desenvolvimento com 
ambiente e qualidade de vida”25 e 
abrangendo aí a consagração do 
PPP.

Tal interpretação não é unâni-
me persistindo dúvidas quanto a 
satisfação por esta via interpretati-
va da consagração do PPP na CRP. 
Visto que, a “compatibilização” em 
questão pode ser feita com recurso 
ao financiamento público, i.e., os 

Liability Directive, MEMO/04/78, Bruxelas, 1 
April 2004.

24 Cf. ISABEL MARQUES DA SILVA, op. cit., 
p. 105.

25 Cf. VASCO PEREIRA DA SILVA, Verde Cor 
do Direito, Almedina, 2002, p. 70.
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impostos cobrados aos cidadãos. 
Por conseguinte, uma política fiscal 
que tem como efeito o aumento dos 
impostos com finalidade a promo-
ção do equilíbrio entre o desenvol-
vimento econômico e o ambiente 
seria compatível com tal norma 
constitucional, contudo contrapõe 
o PPP26. 

Recentemente foi transposta a 
Diretiva Comunitária n.º 2004/35/
CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 21 de abril de 2004, 
que aprovou, com base no PPP, o 
regime relativo à responsabilidade 
ambiental aplicável à prevenção e 
reparação dos danos ambientais 
com a devida alteração que lhe 
foi introduzida pela Diretiva n.º 
2006/21/CE, relativa à gestão de re-
síduos da indústria extrativa, atra-
vés do Decreto-Lei n.º 147/2008 de 
29 de julho27.

A regulamentação do PPP vem 
ocorrendo nos diversos ordena-
mentos jurídicos no mundo, in-
clusive nos Estados-membros da 
comunidade europeia. Seguindo 
nesta esteira o Brasil o agasalhou 
no art. 225, parágrafo 3° da Consti-
tuição Federal de 198828.

A Lei 6.938, de 31 de agosto de 
1981, primeiramente, incorporou 
o princípio supracitado como ob-
jetivo da Política Nacional do Meio 
Ambiente nos seguintes termos:

“a imposição ao usuário, da con-
tribuição pela utilização dos recursos 
ambientais com fins econômicos e da 

26 Segundo o PPP os custos do dano deve 
ser imputado a quem o cometeu, assim 
internalizando a externalidades negativas 
ambientais.

27 Na transposição desta Diretiva para o 
Direito português, através do Decreto-lei n.º 
147/2008, a distinção entre danos ambientais 
e danos ecológicos, embora sem usar a 
terminologia doutrinal correta, está expressa 
no preâmbulo.

28 “As atividades e condutas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas 
físicas ou jurídicas, às sanções penais e 
administrativas, independentemente da 
obrigação de reparar os danos causados.”

imposição ao poluidor e ao predador da 
obrigação de recuperar e/ou indenizar 
os danos causados. ”

A Constituição do Estado do Rio 
de Janeiro também prevê o PPP no 
artigo 261, inciso XVIII29. Por outro 
lado há quem entenda que a Lei nº 
6.572 de 31 de outubro de 2013 pode 
aplicar tanto o princípio da respon-
sabilização como do PPP.

Em nossa cidade o PPP se ma-
nifesta de maneira intrínseca na 
Lei n° 2.602/2008, Código Munici-
pal Ambiental em seu artigo 2°30 e 
seguintes.

Assim, como anteriormente pro-
mulgado na Política Ambiental do 
Município de Niterói nos termos 
do artigo 3° da Lei n° 1.640/1998 

29 “XVIII - estabelecer política tributária 
visando à efetivação do princípio poluidor-
pagador e o estímulo ao desenvolvimento 
e implantação de tecnologias de controle e 
recuperação ambiental mais aperfeiçoadas, 
vedada a concessão de financiamentos 
governamentais e incentivos fiscais às 
atividades que desrespeitem padrões e 
normas de proteção ao meio ambiente;”

30 Art. 2° - A Política Municipal de Meio 
Ambiente é orientada pelos seguintes 
princípios gerais: I - o direito de todos ao 
Meio Ambiente ecologicamente equilibrado 
e a obrigação de defendê-lo e preservá-lo 
para as presentes e futuras gerações; II - a 
otimização e garantia da continuidade de 
utilização dos recursos naturais, qualitativa 
e quantitativamente, como pressuposto 
para o desenvolvimento sustentável; III - a 
promoção do desenvolvimento integral do 
ser humano;”

que define o que é fonte poluido-
ra31 além de também estabelecer 
“forma articulada para preservar o 
meio ambiente e a pesca tradicio-
nal”32 e aqui destacamos a minuta 
do Acordo de Gestão da Reserva 
Extrativista Marinha de Itaipu e 
Piratininga na qual a Prefeitura de 
Niterói tem cadeira junto ao cole-
giado, e contribuiu com o artigo 
que estabelece Garantias Finan-
ceiras imputada às atividades que 
causam significativos impactos ao 
meio ambiente dentro ou próxima à 
Unidade de Conservação. 

Lembrando que todas as legisla-
ções do Município sobre esse tema 
estão abrigadas pela Lei Orgânica 
de Niterói n°1.157 de 1992 em seu 
art. 317 do Seção III33.

31 “VIII- Fonte Polidora: considera-se 
fonte poluidora efetiva ou potencial, toda 
atividade, processo, operação, maquinaria, 
equipamento ou dispositivo fixo ou móvel, 
que cause ou possa causar emissão ou 
lançamento de poluentes, ou qualquer outra 
espécie de degradação ambiental, exceto 
templos religiosos de qualquer culto, por sua 
função social;”

32 X - Definir, de forma articulada com os 
órgãos específicos dos governos federal e 
estadual, a política municipal para o setor 
pesqueiro, promovendo o planejamento e 
o desenvolvimento da atividade, criando 
mecanismos de proteção e preservação das 
comunidades de pescadores;

33 “Artigo 317 - O Município adotará o 
princípio poluidor pagador, devendo as 
atividades efetivas ou potencialmente 
causadoras da degradação ambiental 

Rebocador encalhado na praia de Itaipu, Niterói, RJ, dentro da Unidade de Conservação de Reserva 
Extrativista voltada para pesca artesanal.                                                            Fonte: O Globo - 15/06/15
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Contudo, apesar de sua mani-
festação nos protocolos legais, per-
sistem algumas dúvidas quanto a 
aplicação do PPP como p. ex. o nexo 

arcar integralmente com os custos de 
monitoramento, controle e recuperação das 
alterações do meio ambiente decorrentes 
de seu exercício, sem prejuízo da aplicação 
de penalidades administrativas e da 
responsabilidade civil. leismunicipais.com.
br - Lei Orgânica 1/2011 § 1º O disposto 
neste artigo incluirá a imposição de taxa pelo 
exercício do poder de polícia proporcional 
aos seus custos totais e vinculadas à sua 
operacionalização. § 2º O Poder Público 
estabelecerá política tributária que apene, de 
forma progressiva, as atividades poluidoras, 
em função da quantidade e da toxicidade 
dos poluentes. § 3º Poderão ser concedidos 
incentivos por prazos limitados, na forma 
da Lei, àquelas que: I - adotarem tecnologia 
poupadoras de energia; II - manterem 
unidade de conservação. § 4º É vetada a 
concessão de qualquer tipo de incentivo, 
isenção ou anistia àqueles que tenham 
infringido normas e padrões de proteção 
ambiental, no mínimo nos 5 anos anteriores 
à promulgação desta lei”.

o P r i N c í P i o d o Po l u i d o r Pa g a d o r
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- Portugal

Plataforma P36 adernada na Bacia de Campos                                                                                                                                                                 Foto: Agência Estado

causal e a imputação do dano ao 
poluidor, ou seja, cabe ultrapassar 
algumas questões quanto a estes 
problemas.

Conclusão
Não obstante, outra importante 

indagação é quanto a concretização 
deste princípio, que pode ser esta-
belecido através de Fundos, Impos-
tos, Taxas, Garantias Financeiras, 
etc., imputadas às atividades que 
causam significativos impactos ao 
meio ambiente decorrente de sua 
produção, com a finalidade de in-
ternalizar as externalidades negati-
vas ambientais.

Em última análise, cabe ao Po-
der Executivo, Legislativo, de todas 
as esferas de nossa Federação, ins-
trumentalizar o PPP através de leis, 
regulamentos e/ou subsistemas efi-

cazes, e ao Judiciário, por sua vez, 
operar o direito como um maestro 
desta orquestra sinfônica tripartite, 
onde o som produzido deverá co-
laborar na busca pelo Desenvolvi-
mento Sustentável e por conseguin-
te à Justiça Ambiental e Ecológica.

http://leismunicipais.com.br
http://leismunicipais.com.br
http://lattes.cnpq.br/1192500272170793
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VIDAS PERDIDAS NA ESTRADA:
SOBRE O ATROPELAMENTO DE FAUNA NO BRASIL

E OS ESTUDOS PRELIMINARES EM NITERÓI

475 milhões, esta é a es-
timativa dos animais 

selvagens que sofrem acidentes fa-
tais nas rodovias brasileiras em 
um único ano. Isso significa que, a 
cada segundo, mais de 15 animais 
são vítimas de atropelamentos nas 
estradas do Brasil, algo em torno 
de 1,3 milhão de animais a cada 
dia (CBEE, 2016). E as vítimas, po-
dem não ser somente os animais; 
existem acidentes que envolvem os 
condutores dos veículos, passagei-
ros e até mesmo pedestres. Portan-
to, os acidentes envolvendo atrope-
lamentos de fauna não são apenas 
questões relacionadas à preserva-
ção da biodiversidade animal, mas 
também, questões de segurança no 
trânsito. 

Impactos do atropelamento 
de fauna selvagem

O atropelamento de fauna já é 

considerado, por Seiler e Heldin 
(2006), a maior causa direta de mor-
talidade de animais selvagens no 
mundo, seguidas de perda de ha-
bitat, bioinvasão, tráfico e caça. No 
Brasil, as vítimas de atropelamento 
são 90% de vertebrados de pequeno 
porte, incluindo anfíbios, pequenas 
aves e serpentes, somando cerca de 
430 milhões de animais/ano. Já os 
vertebrados de médio porte, como 
marsupiais, primatas e leporídeos 
(lebres, coelhos) somam perto de 
9% (40 milhões de animais/ano) e 
o restante 1% (5 milhões), relativos 
à mortes de animais de porte avan-
tajado, como os felídeos selvagens 
(onças parda e pintada, e jaguatiri-
ca), há também os canídeos, como o 
lobo-guará e o cachorro-do-mato, e 
ainda, tapirídeos como a anta, cer-
vídeos, tamanduás e outros mamí-
feros (CBEE, 2016).

As estradas desempenham um 

importante papel no desenvolvi-
mento de um país. O Brasil possui 
1.691.163,8 quilômetros de extensão 
de rodovias (DENIT, 2013), as quais 
abrigam uma grande diversidade de 
vida selvagem no seu entorno. Além 
do atropelamento, a construção de 
uma estrada fragmenta o ambien-
te e desconecta habitats causando 
uma redução de contingentes po-
pulacionais das espécies vitima-
das, muitas delas, em processo de 
extinção. Estudos indicam que os 
acidentes envolvendo a fauna au-
mentam após o pôr do sol, quando 
animais atravessam a pista em bus-
ca de alimento ou abrigo (SOARES 
apud IBAMA, 2012). Bager e John 
(2015) enfatizam, por exemplo, o 
agravamento do perigo de atrope-
lamento de certos animais no perí-
odo reprodutivo, quando machos e 
fêmeas de territórios distintos e se-
parados pela estrada, são impelidos 

Gambá-de-orelha-preta (Didelphis aurita) atropelado em estrada de Araruama, na Praia Seca.                                                                          Foto: Márcia Tavares
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a atravessá-la.
Neste contexto, a velocidade dos 

veículos, o volume do tráfego, as 
características da paisagem, assim 
como o comportamento e ecologia 
das espécies animais estão entre 
os principais fatores associados 
aos atropelamentos de fauna 
(FORMAN et al., 2003). Porém não 
devemos desconsiderar o estado das 
rodovias brasileiras. Rodovias mal 
sinalizadas e em péssimo estado 
de manutenção potencializam 
variados tipos de acidentes.

Estudos em Ecologia 
de Estradas

Estudos envolvendo rodovias 
e atropelamentos de fauna se 
iniciaram desde o princípio do 
século XX, em 1924, quando, nos 
Estados Unidos já se registravam os 
óbitos de aves, répteis e mamíferos 
por veículos motorizados (STONER, 
1925 apud PUGLISI et al., 1970). 
Somente em 1998, denominou-se 
ecologia de estradas o estudo da 
influência das estradas e rodovias 
em ecossistemas, buscando 
encontrar e minimizar seus efeitos 
negativos (FORMAN, 1998).

No Brasil, as pesquisas 
iniciaram na década de oitenta, a 
exemplo, Novelli et al. (1988), que 
fizeram um estudo de caso sobre 
colisão de aves e veículos, mas esses 
estudos só tomaram expressividade 
a partir do início do século XXI, 
especialmente, por novos grupos de 
pesquisa nas universidades, à citar, 
no Sul (UFRG; UFPR) e Sudeste 
(UFLA), regiões onde, de acordo 

com a CBBE (2016), ocorrem o maior 
número de acidentes com fauna no 
país. As políticas públicas estão em 
seus primeiros passos, o Conselho 
Estadual do Meio Ambiente do 
Estado do Paraná, por exemplo, 
aprovou em 13 de setembro último, 
a obrigatoriedade de diagnóstico, 
monitoramento e mitigação 
dos atropelamentos de animais 
silvestres nas estradas, rodovias e 
ferrovias (PARANÁ, 2016).

As ações de mitigação dos atro-
pelamentos de fauna dependem 
das condições específicas de cada 
rodovia. Considerando as variáveis 
locais, as ações mitigatórias in-
cluem sinalizações de advertência, 
passagem subterrâneas ou aéreas, 
cercas ao longo da rodovia, reduto-
res e/ou fiscalização de velocidade. 
Porém, essas ações dependem tam-
bém das espécies que se buscam 
preservar, por isso é muito impor-
tante um levantamento de animais 
atropelados para posterior medida 
de mitigação. Evidentemente, ne-
nhuma ação é bem-sucedida sem 
estratégias voltadas à conscientiza-
ção da sociedade, sem ações educa-
tivas bem direcionadas. Em muitos 

Aves que se alimentam de carcaças de outros animais abandonadas na pista são, igualmente, 
vítimas de atropelamentos. Carrapateiro (Milvago chimachima).                       Foto: Márcia Tavares.

Tatu-Peba (Euphractus sexcinctus)                                                                                      Foto: Sávio Bruno
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casos, o atropelamento dos 
animais sugere, até mesmo, 
uma intenção do condutor do 
veículo em atropelar o animal 
e isto está associado com certa 
frequência à atropelamentos 
de serpentes e outros animais 
não tão carismáticos.

Algumas espécies pos-
suem uma plasticidade que 
os levam a conviver com as 
estradas, como é o caso de al-
gumas aves detritívoras (tam-
bém chamadas necrófagas 
ou saprófagas), tão comuns 
ao longo de nossas rodovias, 
que são atraídas pelas carca-
ças atropeladas e podem aca-
bar virando vítimas também. 
Outras fontes de alimentos 
podem atrair as aves para a 
rodovia, como grãos derra-
mados pelos veículos, árvores 
frutíferas e até mesmo restos 
de alimentos jogados nas estradas 
pelos maus hábitos dos viajantes 
(PRADA, 2004).

O calor emanado do asfalto, 
atrai animais ectotérmicos, como 
cobras e lagartos, que querem se 
beneficiar do calor, sobretudo, nas 
horas mais frias, que coincidem 
com as horas de penumbra ou es-
curidão (PRADA, 2004). E existem 
ainda aqueles animais que não per-
cebem a estrada como uma possível 
ameaça e a utiliza para travessia ao 
se deslocarem entre fragmen-
tos florestais.

No Estado do Rio de Ja-
neiro, o Instituto Estadual do 
Ambiente (INEA) promoveu, 
em abril de 2016, um impor-
tante fórum de discussões 
sobre Atropelamento de Fau-
na, agregando especialistas 
de todo o país. Neste mesmo 
ano, a Universidade Federal 
Fluminense, conveniada com 
o INEA, deu início a estudos 
sobre atropelamento de fau-

na em Niterói, especialmente nas 
rodovias que cortam Unidades de 
Conservação Estaduais, em parti-
cular no Parque Estadual da Serra 
da Tiririca, onde estão sendo pro-
duzidas dissertações de mestrado 
do Programa de Pós-graduação em 
Engenharia de Biossistemas (PGEB 
– UFF) e trabalhos de conclusão de 
Curso em Ciências Biológicas.

Dentre as iniciativas voltadas ao 
estudo e a mobilização em torno dos 
atropelamentos de fauna no Brasil, 

Animais ameaçados de extinção são frequentes vítimas de 
atropelamento, como o caso do lobo-guará (Chrysocyon 
brachyurus).    Foto: Sávio Bruno e W. Bartmann (in memorian).

Blitz educativa na Estrada Gilberto Carvalho (Estrada da 
Serrinha de Itaipuaçu).                                       Foto: Aline Moreno

a Universidade de Lavras lan-
çou, em abril de 2014, um apli-
cativo para smartphone deno-
minado Sistema Urubu, onde 
qualquer um pode registrar 
atropelamentos de fauna para 
alimentar o Banco de Dados 
Brasileiro de Atropelamento 
de Fauna Selvagem (BAFS) e o 
banco de informações do Cen-
tro Brasileiro de Estudos em 
Ecologia de Estradas (CBEE). 
Com a finalidade, sobretudo, 
de divulgar o Sistema Urubu 
no país e consequentemente 
obter mais informações sobre 
atropelamentos, o CBEE pro-
move em novembro de cada 
ano, o Dia Nacional de Urubu-
zar, em parceria com diversas 
instituições de todo o Brasil.

1º Dia Nacional de 
Urubuzar em Niterói

A cidade de Niterói sediou com 
sucesso esse evento em 2016 que 
contou com uma blitz educativa na 
Estrada da Serrinha de Itaipuaçu 
(RJ-102), que corta o Parque Estadu-
al da Serra da Tiririca, com o intui-
to de conscientizar os motoristas e 
pedestres sobre o atropelamento de 
fauna na região, e contou também 
com atividades informativas no 
Parque da Cidade, efetuando um 
importante trabalho de educação 
ambiental para a população de Ni-

terói. Este evento foi realizado 
pela parceria entre o PGEB-U-
FF, o PESET e a SMARHS. 

Ainda assim, muitos dados 
relacionados ao atropelamen-
to de fauna são rarefeitos. Não 
sabemos, por exemplo, qual 
a exata dimensão destes aci-
dentes nas cidades do Estado 
do Rio de Janeiro. Não sabe-
mos ainda, a dimensão de tais 
problemas nas estradas que 
percorrem áreas de proteção 
integral ou áreas de uso sus-
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tentável, a exemplo das Unidades 
de Conservação do Município de 
Niterói que são envoltas por uma 
malha viária em geral de grande cir-
culação de veículos. O contingente 
de animais estirados sobre o asfalto 
e sobre a poeira das estradas rurais 
traz tamanha inquietação a todos 
nós e levantam uma questão: Será 
que, à exceção do desmatamento 
ou perda de habitat (que potencia-
liza os atropelamentos de fauna) 
tais atropelamentos não seriam 
atualmente a maior causa de perda 
de biodiversidade continental no 
país? É possível, sim, principalmen-
te quando tratamos de vertebrados 
selvagens com vastos territórios.
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PROJETO SEMENTES CAIÇARAS:
UMA EXPERIÊNCIA EDUCATIVA COM FOCO AMBIENTAL NO

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA

O Projeto Sementes Caiça-
ras foi desenvolvido em 

2008 pela Universidade Federal 
Fluminense, em caráter de exten-
são universitária e de iniciativa por 
parte de estudante do curso de Ci-
ências Biológicas. Tal projeto tinha 
por objetivo principal criar oportu-
nidades para promover a interseção 
no diálogo entre os saberes tradi-
cionais caiçaras de comunidades 
isoladas do litoral sul da cidade de 
Paraty- RJ, com o conhecimento 
acadêmico das ciências biológicas 
e valores humanos através de ofi-
cinas de educação ambiental com 
crianças em idade escolar. 

O momento inicial do projeto foi 
caracterizado por um diagnóstico 
socioambiental em seis dos doze 
núcleos de comunidades tradicio-
nais caiçaras da Reserva Ecológica 
da Juatinga (REJ), Unidade de Con-
servação localizada em Paraty, lito-
ral sul do estado do Rio de Janeiro. 
As comunidades escolhidas para 
este estudo foram: Praia de Itaoca, 
Praia dos Calhaus, Praia de Itane-

ma, Pouso da Cajaíba, Ponta da Jua-
tinga e Praia do Martim de Sá. 

A partir deste diagnóstico prévio 
realizado por entrevistas semi-es-
truturadas em campo aos morado-
res das comunidades, observações 
diretas e a aplicação da metodologia 
da observação participante no con-
vívio diário com as famílias da re-
gião, foram identificadas as princi-

pais problemáticas em comum dos 
locais apontados: destino inade-
quado de resíduos sólidos, poluição 
antrópica em cursos d’água, queda 
do estoque pesqueiro decorrente da 
pesca industrial e biopirataria.

No intuito de dialogar com tais 
problemáticas dentro da comuni-
dade e ao mesmo tempo privilegiar 
os saberes populares da região, fo-
ram realizadas oficinas de educa-
ção ambiental com as crianças em 
idade escolar dos locais. Tais ofi-
cinas possuíam caráter construti-
vista uma vez que se baseavam em 
relatos compilados dos moradores 
antigos da região acerca do ecos-
sistema em que vivem, enfatizando 
principalmente o uso dos recursos 
naturais providos pelo oceano e o 
modo de vida tradicional de uma 
comunidade inserida totalmente 
no bioma da Mata Atlântica.

As oficinas eram direcionadas 
para o público infantil, no entan-
to, havia a participação de outros 
membros da comunidade, como 
mães e pais e principalmente mo-

Oficina de educação ambiental para a comunidade do morro do Cantagalo (Niterói-RJ).

re l a t o d e ex P e r i ê N c i a

Oficina de educação ambiental na Escola Municipal Diógenes R. de Mendonça, Pendotiba.



Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó io u t u b R o-17

Pág. 22

radores antigos da região. Ao final 
do projeto houve a publicação dos 
resultados em um livro com quatro 
contos ilustrados pelas crianças das 
comunidades “Sementes Caiçaras: 
uma vivência na Reserva Ecológica 
da Juatinga”. Ao final de cada conto 
o livro aborda questionamentos e  
reflexões para aprofundar concei-
tos da biologia e valores humanos 
para diferentes faixas etárias, uma 
vez que as crianças das comunida-
des se encontravam em diferentes 
séries de ensino. O referido livro foi 
adotado para alfabetizar crianças 
de uma das comunidades tradicio-
nais caiçaras de Paraty, uma vez 
que contextualiza a realidade vivi-
da pelos moradores. 

No ano de 2013 representantes 
do Parque Estadual da Serra da Ti-
ririca (PESET) reconheceram seme-
lhanças entre as problemáticas am-
bientais dos caiçaras de Paraty com 
o entorno do Parque. Além destas 
similaridades, outro fato análogo é 
o PESET ser uma unidade de con-
servação que abarca comunidades 
tradicionais de pescadores no seu 
entorno. Sendo assim, no referido 
ano uma parceria voluntária foi 
realizada entre o PESET e a auto-
ra. A primeira etapa do projeto em 

Oficina de educação ambiental na escola Remanso Fraterno, Várzea das Moças, Niterói, RJ.

Momento de educação ambiental  em Itacoatiara (Niterói-RJ).

Niterói consistiu no agendamento 
de visitas as escolas do entorno do 
Parque a fim de promover estraté-
gias de educação ambiental com o 
público infantil dos estudantes que 
contextualizassem o Parque e seus 
principais desafios ambientais.

Como resultado desta parceria 
foram realizadas visitas a seis esco-
las públicas municipais e uma pri-
vada, todas localizadas nas media-
ções do PESET, durante os meses 
de março e abril de 2013. Em cada 
escola foi realizada uma oficina de 
educação ambiental, contabilizan-
do um público total de mais de 600 
crianças entre dois a nove anos e 
cerca de 50 professores. Também 

foram realizadas oficinas de educa-
ção ambiental com foco nas histó-
rias do livro Sementes Caiçaras em 
ambientes não formais de aprendi-
zagem, como a Praça Paulo de Tar-
so Montenegro, em Itacoatiara, nos 
dias 6 e 13 de abril, contemplando 
público aproximado de 100 espec-
tadores, entre pais, crianças e mo-
radores do entorno.

As oficinas de educação ambien-
tal realizadas nas unidades de ensi-
no demonstraram que a ludicidade 
dos contos elaborados através da 
compilação dos saberes tradicio-
nais empíricos dos caiçaras da REJ 
são importantes ferramentas de 
sensibilização, aliada a valores hu-
manos. Foram relatados por edu-
cadores das escolas que as próprias 
crianças tornaram-se multiplica-
doras dos conceitos abordados no 
seu convívio escolar e familiar. Esta 
iniciativa corrobora a importân-
cia de mais projetos que enfoquem 
conceitos da educação ambiental 
no entorno do PESET a fim de cons-
cientizar os membros da população 
em geral sobre seu papel como ci-
dadãos ativos e conscientes na co-
munidade em que residem e atuam.

Por:
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FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
DIAGNÓSTICO DAS PRINCIPAIS DEMANDAS DO

MUNICÍPIO DE NITERÓI EM 2016

ar t i g o ci e N t í f i c o

Resumo

A Constituição Federal de 
1988 trouxe para a questão 

ambiental o status de direito fun-
damental, onde o meio ambiente 
foi classificado como um bem de 
uso comum do povo e sua preser-
vação, para as presentes e futuras 
gerações, um dever de todos. Nesse 
contexto, objetivou-se elaborar um 
diagnóstico das principais deman-
das ambientais do município de 
Niterói. Levantaram-se dados das 
atividades exercidas em nove meses 
de fiscalização, de março a novem-
bro de 2016, pelo Departamento de 
Fiscalização da Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Sus-
tentabilidade de Niterói. Desta for-
ma, mostrou-se que a poluição so-
nora, a supressão de vegetação sem 
autorização, os empreendimentos 
sem licença e as queimadas foram 
os maiores problemas ambientais 

reportados.
Palavras-chave: legislação am-

biental, poluição, mapeamento.

Introdução:
Os avanços da legislação 

nacional são reconhecidos no que se 
refere à proteção do meio ambiente, 
principalmente a partir da década 
de 1980, com a promulgação da 
Lei da Política Nacional do Meio 
Ambiente (Lei nº 6.938/81) e da 
Lei da Ação Civil Pública (Lei nº 
7.347/85), que instrumentalizou 
a defesa ambiental no país, 
culminando com a Constituição 
Federal de 1988 (CAPELLI, 2002). 

Sendo uma República Federa-
tiva, o Brasil possui ordenamento 
jurídico pautado na descentraliza-
ção do poder, conferindo a todos 
os entes federados autonomia para 
legislar, exercer poderes e organi-
zar-se administrativamente. No en-

tanto, ao contrário do que acontece 
em outras federações, onde a divi-
são de poder limita-se à União e aos 
Estados-membros, os Municípios 
são reconhecidos como entidades 
autônomas passíveis de exercerem 
competências exclusivas (CAPELLI, 
2002).

Em matéria ambiental, as ci-
dades têm competência adminis-
trativa em comum com a União e 
o Estado, com competência legis-
lativa concorrente, ou suplemen-
tar, devendo suas normas estar de 
acordo com a dos entes superiores 
(MORAES, 2007). Segundo Capelli 
(2002) é convencionado que o po-
der de legislar vem acompanhado 
do dever de fiscalizar a aplicação 
da norma. Deste modo, faz-se ne-
cessário conhecer e compreender 
as demandas ambientais da cida-
de e suas sobreposições, a fim de 
subsidiar a construção de políticas 
públicas integradas, que atuem nas 

Através do aplicativo My Maps, de acesso gratuito, foram inseridos os pontos de todas as vistorias, com ícones personalizados para cada tipo de denúncia, 
e dados como número de processo, data das fiscalizações e descrição da situação encontrada e das medidas tomadas.
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múltiplas causas dos problemas 
socioambientais urbanos (SILVA e 
TRAVASSOS, 2008).

Nesse contexto, Niterói destaca- 
se entre os municípios do estado do 
Rio de Janeiro por contar com ins-
trumentos como o Plano Diretor, 
instituído pela Lei nº 1.157/92, e os 
Planos Urbanísticos da Região das 
Praias da Baía (Lei nº 1.967/02), da 
Região Norte (Lei nº 2.233/05), da 
Região Oceânica (Lei nº 1968/02) 
e da Região de Pendotiba (Lei nº 
3.195/16), além de legislação am-
biental específica, com a Lei nº 
2.602/08, que estabelece o Código 
Ambiental Municipal. 

Resta, portanto, afinar as dire-
trizes para controle e fiscalização, 
conscientizando a população dos 
problemas ambientais mais urgen-
tes de cada localidade, e de como 
combatê-los. Desta forma, o pre-
sente trabalho objetivou elaborar 
um diagnóstico das principais de-
mandas ambientais do município 
de Niterói.

Poder de Polícia e a 
Fiscalização do Meio Ambiente

De acordo com o art. 225 da 
Constituição Federal, de 1988: “é 
dever do Poder Público e da coletivi-
dade, a defesa e preservação do meio 
ambiente ecologicamente equilibra-
do, bem de uso comum do povo, es-
sencial à sadia qualidade de vida.” 
O poder de polícia é um atributo da 
administração pública para garan-
tir o cumprimento desta resolução, 
com base no interesse público. No 
que diz respeito ao Código Am-
biental de Niterói, Lei Municipal nº 
2.602/08 (NITEROI, 2008)1.

1 “XII - poder de polícia: é a atividade 
da administração que, limitando ou 
disciplinando direito, interesse, atividade 
ou empreendimento, regula a prática de ato 
ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à proteção, controle ou 
conservação do meio ambiente e a melhoria 
da qualidade de vida no Município de 
Niterói;”

Tendo em vista as muitas atri-
buições municipais em questão 
ambiental, não sendo permitida a 
sua omissão no dever de fiscalizar, 
sob pena de responder solidaria-
mente com o agente causador da 
degradação ambiental, o poder de 
polícia dos agentes públicos desta-
ca-se como mecanismo essencial 
para criação de meios jurídicos de 
controle ambiental, fixando san-
ções, inclusive normas de licencia-
mento ambiental, visando à pro-
teção do ambiente e o combate à 
poluição (MORAES, 2007).

Conforme destacado por Moraes 
(2007), o poder de fiscalização das 
prefeituras se estende ainda mais, 
em virtude das incumbências atri-
buídas aos órgãos do Sistema Nacio-
nal de Meio Ambiente (SISNAMA). 
Portanto, fica a cargo do Poder Pú-
blico, independente da esfera da Fe-
deração, atuar na proteção do meio 
ambiente. Sendo que, os assuntos 
de interesse local ficam sujeitos ao 
policiamento administrativo muni-
cipal. Ressaltando-se que, embora a 
competência legislativa sobre meio 
ambiente seja expressamente da 
União e dos Estados, o Município, 
ao identificar seu interesse local, 
pode exercer sua competência atra-
vés do exercício do poder de polícia 
ambiental e editar normas locais 
objetivando garantir a saúde e o 
bem-estar de sua população (MO-
RAES, 2007).

No caso em tela, em 27 de dezem-
bro de 2002, a Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e Sus-
tentabilidade de Niterói (SMARHS), 
foi criada através da Lei Municipal 
nº 2.042 (NITEROI, 2002), que lhe 
atribuía a execução das políticas li-
gadas ao meio ambiente e recursos 
hídricos do município, bem como 
a elaboração de estudos e projetos 
de desenvolvimento ambiental, a 
manutenção dos recursos naturais 
e paisagísticos e a normatização e 

fiscalização do uso do patrimônio 
ambiental.

A partir de então, a Subsecreta-
ria de Meio Ambiente e os Departa-
mentos de Monitoramento, Fisca-
lização e Controle Ambiental e de 
Recursos Naturais, da Secretaria de 
Urbanismo, Meio Ambiente e Con-
trole Urbano, com seus acervos, 
pessoal, cargos e funções, passa-
ram a integrar a Estrutura Admi-
nistrativa da SMARHS (NITERÓI, 
2002). O art. 218 do Código Ambien-
tal de Niterói estabelece como com-
petências da SMARHS.

Metodologia
Para a elaboração do trabalho, 

os dados foram obtidos diretamen-
te de planilhas de controle dispo-
nibilizadas pelo Setor de Fiscaliza-
ção da SMARHS, entre o período 
de março a novembro de 2016. Em 
relação à área de estudo, o muni-
cípio de Niterói localiza-se na por-
ção leste da Região Metropolitana 
do Rio de Janeiro e, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE, 2016), possui 
uma área de 133,916 km² e popula-
ção estimada de 497.883 habitantes. 
A cidade conta com um total de 52 
bairros divididos entre cinco regi-
ões, definidas pela Lei Municipal 
nº 1.157, de 29 de dezembro de 1992 
(NITERÓI, 1992), que institui o Pla-
no Diretor de Niterói: Região Leste, 
Região Norte, Região de Pendoti-
ba, Região Oceânica e Região das 
Praias da Baía.

Resultados e Discussão:
1. Distribuição das Ações 
Fiscais em Niterói

O setor de fiscalização da 
SMARHS, entre 29 de fevereiro e 
30 de novembro de 2016, realizou 
502 ações fiscais, em horários que 
variaram de 7h as 00h, incluindo 
fins de semana, de acordo com a 
demanda. 

fi S c a l i z a ç ã o am b i e N t a l
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A região que mais apresentou 
demandas ao setor foi a das Praias 
da Baía, alvo de metade das visto-
rias realizadas nos últimos nove 
meses, motivadas principalmente 
por denúncias de moradores locais; 
seguida pelas regiões Oceânica, de 
Pendotiba, Norte e Leste, em or-
dem decrescente (figura 1). Numa 
classificação geral, os bairros que 
mais sofreram intervenções fiscais 
dentro do período estudado foram 
Icaraí, Centro, Santa Rosa, Itaipu, 
Piratininga e Engenho do Mato.

No bairro de Icaraí, houve 75 
ações fiscais realizadas em virtu-
de de denúncias apresentadas pela 
população, sendo 64% deste total 
destinado a verificar poluição so-
nora. O Centro de Niterói e o bairro 
Santa Rosa tiveram 47 e 41 deman-
das atendidas, respectivamente, 
das quais 58% e 45% foram direcio-
nadas a análise de problemáticas 
relacionadas a barulho. A poluição 
sonora nesses bairros, incluindo 
Icaraí, é atribuída principalmente à 
intensa atividade comercial de lojas 
e bares, e ao crescimento de obras 
e igrejas, disputando espaço em zo-
nas que antes eram essencialmente 
residenciais.

No tocante aos bairros de Itai-
pu, Piratininga e Engenho do Mato, 
denúncias do tipo supressão de ve-
getação sem autorização e queima 
de materiais ao ar livre dividem o 
posto de maiores problemas am-
bientais, junto com poluição sono-
ra. São zonas mais afastadas dos 
centros econômicos e com maior 
cobertura de área verde. Sua popu-
lação muitas vezes resiste a ideia 
de solicitar autorização para su-
pressão de vegetação dentro de sua 
propriedade, assim como cultivam 
o hábito de realizar queima de lixo 
verde, a despeito da orientação de 
ensacar os resíduos para coleta re-
gular da Companhia de Limpeza de 
Niterói (CLIN).

Neste contexto, entre os meses 
de março e novembro foram lavra-
dos 267 autos pelo Setor de Fisca-
lização da SMARHS, dentre eles: 
18 de constatação, 213 de notifi-
cação e 36 de infração, sendo que 
os últimos totalizaram o valor de 
R$ 5.658.033,72. Assim, são 14% de 
autos de infração emitidos, contra 
80% de autos de notificação, eviden-
ciando o interesse da Secretaria em 
atuar no sentido de conscientizar a 
população das questões ambientais 
mais urgentes no município, antes 
de partir para sanção pecuniária. 
Os valores arrecadados através do 
pagamento das multas destinam-se 
ao Fundo Municipal de Conserva-
ção Ambiental (FMCA).

2. Tipos de Denúncias Apresentadas

As denúncias são apresentadas 
ao setor de fiscalização por mensa-
gens via WhatsApp®, Facebook® e 
e-mail, até denúncias formais enca-
minhadas ao Ministério Público ou 
abertas através de processo admi-
nistrativo direto no setor de proto-
colo da SMARHS. Pode-se constatar 
que a poluição sonora e a supressão 
de vegetação sem autorização des-
tacam-se como as maiores dificul-
dades do município atualmente, 
além dos empreendimentos sem li-

cença e queimadas, principalmente 
devido à desinformação da popula-
ção quanto aos procedimentos cor-
retos exigidos pela legislação.

2.1. Poluição sonora

A poluição sonora vem sendo o 
maior motivo de reclamação por 
parte dos contribuintes de Niterói 
nos últimos nove meses. Foram 
178 vistorias realizadas para apu-
rar denúncias do tipo, ou seja, 35% 
do total de fiscalizações. Entre os 
maiores causadores de transtorno 
estão os bares, os equipamentos do 
tipo exaustor e gerador, e as igrejas 
sem o devido tratamento acústico 
(Figura 2, página 26)

O art. 192 da Lei Municipal nº 
2.602/08, que institui o Código Am-
biental de Niterói, estipula, em seu 
Capítulo VIII, as condições básicas 
de proteção à população, na forma 
desta Lei, que proíbe perturbar o 
sossego e o bem-estar público com 
ruídos, e sons excessivos ou incô-
modos de qualquer natureza, pro-
duzidos por qualquer forma, que 
contrariem os níveis máximos de 
pressão sonora fixados nos planos 
urbanísticos. Assim, o departamen-
to de fiscalização da SMARHS aten-
de às denúncias de poluição sonora 
e promove operações notificando 
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Figura 1 - Vistorias realizadas em cada região do município pelo Setor de Fiscalização da Secretaria 
de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, entre 29 de fevereiro e 30 de 
novembro de 2016.
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estabelecimentos quanto à neces-
sidade de projeto de tratamento 
acústico para execução de som me-
cânico e/ou ao vivo, realizando me-
dição sonora quando necessário.

Cabe ressaltar que a legislação 
ambiental municipal não prevê 
procedimentos no que se refere aos 
ruídos gerados por aglomeração 
humana, ou ainda, equipamentos 
sonoros acionados por pessoas físi-
cas, sem fins lucrativos. Muitas das 
denúncias que chegam à Secretaria 
de Meio Ambiente tem por objeto 
algazarras noturnas ou som alto 
proveniente de rádio ou carro nas 
residências vizinhas a do reclaman-
te, contudo devem ser direcionadas 
à Secretaria Estadual de Polícia Ci-
vil, responsável pela aplicação da 
Lei Estadual nº 126/77, conhecida 
como Lei do Silêncio.

No tocante aos barulhos oriun-
dos de concentração de pessoas 
devido à atividade comercial, es-
tes são controlados pelo Código de 
Posturas de Niterói, Lei Municipal 
nº 2.624/08. Assim, é de incumbên-
cia da fiscalização de meio ambien-
te a autuação e regularização destes 
casos de poluição sonora, a fim de 
constatar se o nível de pressão so-
nora emitido ultrapassa os limites 

fi S c a l i z a ç ã o am b i e N t a l

de decibéis permitidos pelo Plano 
Urbanístico da Região (PUR) da 
área alvo da denúncia. Além dos já 
mencionados casos de atividades 
de música mecânica e/ou ao vivo, 
são de competência do meio am-
biente os incômodos decorrentes 
de ruídos de equipamentos utiliza-
dos em obras, conforme previsão 
do art. 188 do Código Municipal 
Ambiental.

Conclusões
Em Niterói, entre março e no-

vembro de 2016, foram realizadas 
502 vistorias pelo órgão ambiental 
responsável. No entanto, os nú-
meros expostos neste trabalho são 
apenas os que puderam ser fiscali-
zados dentro do período estudado. 
Vale ressaltar que a demanda que 
não requeria vistorias ou que ain-
da não pode ser analisada é muito 
maior.

Diante dessa realidade, pelo alto 
número de denúncia no tocante à 
poluição sonora, é necessário que 
se tenha uma política preventiva, 
pois esta poluição é um ônus que 
advém da vida em sociedade, face 
ao desenvolvimento em ambiente 
urbano e aglomerado.

Figura 2 - Maiores geradores de ruído no município de Niterói listados pelas denúncias no período 
de março a novembro de 2016.
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AVALIAÇÃO QUALI-QUANTITATIVA DAS MACROALGAS
COMO BIOINDICADORAS DA PRAIA DE ITAIPU, NITERÓI, RJ

ar t i g o ci e N t í f i c o

Resumo

Os ecossistemas marinhos 
costeiros frequentemente 

sofrem com os impactos diretos e 
indiretos das atividades humanas, 
podendo ser monitorados através 
de bioindicadores, como as macro-
algas. Sendo assim, o objetivo geral 
deste estudo é analisar quali-quan-
titativamente a assembleia de ma-
croalgas do infralitoral do costão 
rochoso da praia de Itaipu, iden-
tificando possíveis relações entre 
variações temporais nesta, com im-
pactos ambientais recorrentes na 
região. Para atingir tal objetivo foi 
realizada: a identificação taxonô-
mica, e dos grupos morfo-funcio-
nais das macroalgas, em diferentes 
épocas do ano. A análise quantita-
tiva foi realizada através do método 
de estimativa visual. Os resultados 
mostraram um baixo número de 
espécies, e predomínio de algas 
pertencentes a grupos morfo-fun-
cionais de baixa complexidade es-
trutural, indicando a possibilidade 
de impactos recorrentes neste local. 
Sugere-se que ações de monitora-
mento continuem na praia de Itai-
pu, para que os resultados gerados 
possam auxiliar nas políticas pú-
blicas, relacionadas à preservação e 
conservação do ambiente marinho, 
na cidade de Niterói.

Palavras-chave: Macroalgas, 
Itaipu, comunidade bentônica, 
bioindicadores, monitoramento 
ambiental

Introdução
Ações de monitoramento am-

biental são comumente realizadas, 
para verificar a intensidade e refle-
xos dos impactos ambientais, rela-
cionados às comunidades biológi-

cas, sendo necessário para tal o uso 
de bioindicadores. Neste contexto, 
as macroalgas bentônicas são con-
sideradas ótimas bioindicadoras no 
ambiente marinho, em função de 
características importantes, como: 
serem sésseis, e, portanto, apresen-
tarem um reflexo das condições do 
ambiente que as circundam, além 
de apresentarem um ciclo de vida 
relativamente curto (GURGEL, 
1997; WELLS et al., 2007).  

Existem muitos estudos que 
utilizam as macroalgas como 
bioindicadores, para diferentes 
tipos de impactos (TEIXEIRA et 
al, 1987; TAOUIL & YONESHIGUE 
– VALENTIN, 2002; FIGUEIREDO 
& TAMEGA, 2007).  Alguns destes 
abordam aspectos das variações 
espaço-temporal de macroalgas 
relacionadas à biomassa ou à 
cobertura desses organismos, 

já outros utilizam algas como 
bioacumuladores de substâncias 
tóxicas (MARQUES JUNIOR et al., 
2002; VIDOTTI & ROLLEMBERG, 
2004). 

A utilização de algas bentônicas 
para indicar condições ambientais 
não ocorre somente a nível taxo-
nômico, podendo ser observadas 
variações das algas quanto à sua 
distribuição relativa entre grupos 
morfo-funcionais, já que a prolife-
ração de determinados grupos no 
ambiente pode indicar padrões am-
bientais singulares, variando com o 
grau de distúrbios e produtividade 
(STENECK & DETHIER, 1994).

Sendo assim, a dominância de 
macroalgas com características 
como: maior grau de complexidade 
do talo, ciclo de vida relativamen-
te longo e crescimento lento, é um 
indicativo de ambientes locais com 

Ulva lactuca encontrada na área de pesquisa do costão rochoso de Itaipu
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baixo grau de impactos. Porém, as 
macroalgas com talos simples (fila-
mentosas e foliáceas), e com curto 
ciclo de vida são consideradas re-
presentativas de ambientes com 
alto grau de impactos (STENECK & 
DETHIER, 1994; SZÉCHY & PAULA, 
2000; FIGUEIREDO & TÂMEGA, 
2007).  

Os costões rochosos são os 
ecossistemas marinhos mais 
representativos da região sudeste 
do Brasil, onde a maioria dos 
estudos ficológicos foi realizada, 
principalmente na costa do estado 
do Rio de Janeiro. Porém a maior 
parte dos estudos concentrou-se em 
regiões específicas, como no Norte 
do Estado, na área conhecida como 
região dos Lagos, principalmente 
nos municípios de Cabo Frio, 
Búzios, Arraial do Cabo, como 
exemplo de: Villaça et al. (2008); e 
no Sul do Estado, principalmente 
na região da Baía da Ilha Grande, a 
exemplo de: Muniz (2008) e Széchy  
& Faria de Sá (2008). Entretanto, 
poucos estudos foram realizados 
nas praias próximas às áreas 
urbanas, e menos ainda, nas praias 
oceânicas da cidade de Niterói, e 
adjacências.

Portanto, o objetivo geral do pre-
sente estudo foi realizar a análise 
quali-quantitativa das  macroalgas 

da região do infralitoral do costão 
rochoso da praia de Itaipu, iden-
tificando possíveis relações entre 
variações temporais na estrutura 
e dinâmica da comunidade, com 
impactos ambientais recorrentes 
nesta praia. E como objetivos espe-
cíficos: 1) Identificar as espécies de 
macroalgas da região do infralitoral 
da praia de Itaipu; 2) Comparar as 
espécies registradas neste estudo, 
com estudos anteriormente reali-
zados na região; 3) Avaliar a abun-
dância relativa das macroalgas em 
relação aos seus grupos morfo-fun-
cionais, assim como a sua variação 
temporal e 4) Identificar os princi-
pais impactos ambientais mais fre-
quentes na área de estudo.

Metodologia
A praia de Itaipu, localizada na 

região oceânica de Niterói, Rio de 
Janeiro, apresenta uma enseada de 
aproximadamente  42km². Em 30 de 
setembro de 2013, foi criada a Reser-
va Extrativista Marinha de Itaipu, 
através do decreto nº 44.417. O local 
de estudo (22º53’14”S; 43º22’48”W) 
situa-se ao longo de um costão ro-
choso com aproximadamente 30m 
de extensão, formado por matacões 
de rochas entre 2 a 4m de profundi-
dade (Figura 1).

A análise qualitativa das ma-

Figura 1- A) Mapa da área de estudo; B) Foto do costão rochoso                                                                                                                             Foto: Roberto Noronha

croalgas foi realizada em quatro 
campanhas, nos meses de: setem-
bro, outubro e novembro de 2016, 
e em janeiro de 2017. A maior par-
te das espécies foram identificadas 
“in situ”, porém, alguns exemplares 
foram coletados para a identifica-
ção taxonômica no laboratório. É 
importante salientar que as ma-
croalgas calcárias incrustantes não 
foram identificadas taxonomica-
mente, em função de dificuldades 
inerentes a este grupo. Houve tam-
bém a identificação das macroalgas 
em relação aos seus grupos morfo-
-funcionais, segundo a classifica-
ção seguida por Steneck & Dethier 
(1994). 

Nestas mesmas campanhas fo-
ram realizadas as análises quan-
titativas, através do método de 
estimativa visual da cobertura re-
lativa dos organismos bentônicos, 
por meio da utilização de quadra-
dos (n=10) de 20 x 20 cm de área, 
dispostos aleatoriamente ao longo 
de um transecto de 20m, na região 
infralitoral do costão rochoso, atra-
vés de mergulho livre. Este método 
foi escolhido por não ser destrutivo, 
visto que o trabalho foi realizado 
em uma Unidade de Conservação. 
Os invertebrados associados às 
macroalgas foram reunidos em um 
único grupo. 
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Resultados
Ao todo foram identificados 15 

taxa de macroalgas, distribuídos 
em: três taxa de Ochrophyta (algas 
pardas); cinco Rhodophyta (algas 
vermelhas) e sete Chlorophyta (al-
gas verdes). Quanto à classificação 
em termos de grupos morfo-fun-
cionais, só foram observadas algas 
de talos simples (Tabela 1).

Quanto à análise quantitativa, 
foram observadas que as algas mais 
abundantes, em termos de cober-
tura, foram as algas foliáceas, re-
presentadas principalmente pelo 
gênero Ulva, já as algas filamen-
tosas foram representadas princi-
palmente pelo gênero Ceramium. 
As algas calcárias crostosas (ou in-
crustantes) foram observadas em 
todas as campanhas, com exceção 
de setembro de 2016 (Fig. 2, pag. 30).

Discussão
O padrão verificado no presente 

estudo, no qual foi observado um 
maior número de espécies de Rho-
dophyta, seguido de espécies de 
Chlorophyta, e o menor número de 
espécies de Ochrophyta segue o pa-
drão biogeográfico esperado para 
a costa brasileira, como observa-
do em outros trabalhos, a exemplo 
de Muniz et al. (2003). Todavia, foi 
observada uma redução no núme-

Tabela 1
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ro de taxa registrado neste local de 
estudo.  Entre 2010 e 2011, Braga et 
al. (2014) identificaram 26 taxa de 
algas, neste costão rochoso.  A bai-
xa riqueza e diversidade de espécies 
na praia de Itaipu, ao longo do perí-
odo de estudo pode ser um indica-
tivo do aumento dos impactos am-
bientais presentes na região, como 
a eutrofização da água do mar. To-
davia, este fato também pode ser 
explicado, pela concentração das 
campanhas do presente estudo, no 

período entre final de primavera e 
verão, e não em outras épocas do 
ano, conforme realizado no estudo 
supracitado. 

A composição da assembleia de 
macroalgas, em relação aos seus 
grupos morfo-funcionais corro-
bora com a hipótese de um reflexo 
da dinâmica da comunidade estu-
dada, frente aos impactos recor-
rentes na área de estudo, visto que 
macroalgas de talos simples, como 
as filamentosas e foliáceas, são 

  Ceramium sp encontrada na área de pesquisa do costão rochoso de Itaipu Padina sp encontrada na área de pesquisa do costão rochoso de Itaipu
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Figura 2 - Média da porcentagem de cobertura dos organismos bentônicos, quantificados ao longo do período de estudo (média, ± erro padrão)

consideradas oportunistas, e ca-
racterísticas de ambientes com in-
cidência de distúrbios, dentre estes 
a poluição, como observado por Fi-
gueiredo & Tâmega (2007), na Baía 
da Ilha Grande (RJ). Realmente, a 
Laguna de Itaipu contribui para o 
aporte diário de matéria orgânica 
nesta praia, o que contribui para tal 
hipótese.

Além dos impactos provenien-
tes da poluição orgânica, outro 
distúrbio recorrente na região está 
relacionado à raspagem do subs-
trato rochoso, pela atividade ma-
risqueira. A raspagem frequente 
do substrato marinho, mantém as 
comunidades bentônicas em está-
gios sucessionais iniciais, caracte-
rizados por espécies de crescimen-
to rápido, como algas filamentosas 
e foliáceas. Sendo assim, sugere-se 
a implementação de futuros tra-
balhos experimentais, com a fina-

lidade de identificar os impactos 
relativos aos devidos distúrbios 
ambientais nesta área de estudo, 
assim como os seus possíveis efei-
tos sinérgicos.

Conclusão
Ao longo do período de estudo o 

costão da praia de Itaipu apresen-
tou uma baixa riqueza de espécies 
de macroalgas e predomínio de al-
gas de grupos morfo-funcionais de 
baixa complexidade estrutural, o 
que pode ser um reflexo de impac-
tos ambientais recorrentes nesta 
região. Sendo assim, ressalta-se a 
importância da continuidade de 
estudos voltados para o monito-
ramento ambiental a longo prazo, 
permitindo as ações do poder pú-
blico, em favor da preservação e re-
cuperação dos recursos marinhos, 
que são de grande importância 
para esta região.
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EM ZONAS URBANAS SUJEITAS A ESTRESSE AMBIENTAL
LAGUNA DE ITAIPU, NITERÓI, RJ

PADRÕES DE FLORAÇÃO E FRUTIFICAÇÃO DE ESPÉCIES DE ÁRVORES DE MANGUE

ar t i g o ci e N t í f i c o

Resumo
A estrutura dos bosques de 

mangue é uma resposta direta as 
condições locais, um modelo de 
“assinatura energética”, no qual o 
manguezal possui várias estraté-
gias ao desenvolvimento estrutu-
ral, controlados por forças subsi-
diárias. O objetivo deste estudo foi 
caracterizar padrões fenológicos 
das espécies de árvores de mangue 
presentes em bosques sob diferen-
tes condições em áreas urbanas, 
identificando possíveis alterações 
causadas pelo estresse ambiental. 
O Método de Contagem dos Galhos 
(MCG) permite o registro tanto da 
fenologia reprodutiva quanto da 
vegetativa.  As características am-
bientais locais estão intimamente 
ligadas aos padrões fenológicos. 
Cada espécie está intimamente li-
gada à otimização no uso de água. 
Suas estratégias fenológicas são fle-
xíveis mediante aos fatores limitan-
tes como água e salinidade e estão 
sincronizadas as condições am-
bientais locais. O mangue de franja, 
mais novo que o mangue interior, 
sofre um estresse ambiental maior, 
produzindo grandes florações e fru-
tificações. A estiagem e chuvas con-
tribuem significativamente para os 
processos de floração e frutificação 
das três espécies consideradas no 
estudo.

Palavras Chaves: Ecologia, Fe-
nologia e Clima.

 Introdução 
Segundo Tinoco et al. (2007), 

o Bosque da Laguna de Itaipu 
mostra um mosaico estrutural 
denso e muito complexo. As altas 
densidades da espécie Laguncularia 

racemosa é indicadora de bosque 
que vem sofrendo tensões ao longo 
das décadas.

A estrutura vegetal dos bosques 
de mangue é uma resposta direta 
as condições locais, um modelo de 
“assinatura energética”, no qual o 
manguezal possui seus processos, 
tais como produção primária, 
respiração, ciclagem de nutrientes 
e troca de matéria orgânica com 
ecossistemas adjacentes, além 
do desenvolvimento estrutural, 
controlados por forças subsidiárias. 
Estas forças subsidiárias podem 
ser: energia solar, aporte de água 
doce e nutrientes e energia das 
marés, as quais, combinadas 
em diversas intensidades, vão 
controlar os citados atributos de 
cada manguezal (SOARES, 1999).

O objetivo deste estudo foi ca-
racterizar padrões fenológicos das 
espécies de árvores de mangue pre-
sentes em bosques sob diferentes 
condições em áreas urbanas, iden-
tificando possíveis alterações cau-
sadas pelo estresse ambiental.

Metodologia 
Situada no município de Niterói, 

a Laguna de Itaipu passou a ter a 
renovação das suas massas d’água 
após a construção da Barra Fran-
ca em 1979, gerando contato direto 
com as variações de marés, e por 
isso passou a sentir os efeitos da 
salinidade. As variações de marés 
expõem vários quilômetros da pla-
nície de maré. Fatores geomorfo-
lógicos e topográficos influenciam 
diretamente a hidrodinâmica la-
gunar e a inundação de toda a pla-
nície, inundando totalmente nas 
marés de sizígia ou marés meteoro-
lógicas (TINOCO, 2003).

O método utilizado neste estu-
do foi o de parcelas. No mangue 
estudado, instalaram-se três par-
celas na região entre marés, todas 
medindo 10m de comprimento e 
larguras variáveis, entre a planície 
de maré até a planície fluvial, sen-
do uma no mangue interior e duas 
no mangue localizado em frente ao 
canal. O processo de identificação 
das espécies foi realizado segundo 

Foto da área estudada na lagoa de Itaipu                                                              Fonte: Google Earth, 2011
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o trabalho de Novelli (1995).  Foram 
feitas observações nos anos de 2014 
e 2015, nos diferentes meses que 
compuseram as estações do ano 
discutidas no trabalho: Outono/
Inverno e Primavera/Verão. As fe-
nofases de brotação, floração e fru-
tificação foram observadas, sendo 
feita a quantificação das fenofases 
em uma escala de quatro catego-
rias, segundo o estudo de Fernan-
des (1999).

Foram estudados dois tipos de 
bosque sobe influências físicas di-
ferenciadas: Um bosque de franja 
interior, já estudado por Tinoco et 
al. (2007) e um bosque tipo franja. 
Nos dois bosques foram seleciona-
dos 35 indivíduos, que foram dis-
tribuídos entre 17 indivíduos de L. 
racemosa, 14 indivíduos Avicennia 
schauerianna e quatro indivíduos 
de Rizophora mangle. De acordo 
com Fernandes (1999), este méto-
do de observação permite apenas a 
contagem dos itens relativos à feno-
logia reprodutiva.

O Método de Contagem dos 
Galhos (MCG) permitiu o registro 
tanto da fenologia reprodutiva 
quanto da vegetativa. As mesmas 
árvores-alvo utilizadas no método 
anterior serviram para aplicação 
desta técnica de amostragem, 
sendo que em cada árvore foram 
marcados 15 galhos, dos quais 
apenas quatro foram sorteados 
para o registro das fenofases 
(BROOKE et al., 1996). O número 
total de galhos em cada árvore 
sorteada foi utilizado para o cálculo 
da produção total da mesma. As 
mesmas fenofases (Flor e Fruto) 
foram selecionadas para a aplicação 
deste método. Este método produz 
o número absoluto de itens para 
cada fenofase observada.

 
Resultados e Discussão

Nos últimos dois anos, os dois 
manguezais vêm sendo estudados 

quanto as suas fenofases. A espécie 
L. racemosa mostrou padrões de flo-
ração e frutificação diferenciados 
para os dois mangues estudados. 
Principalmente no meio da prima-
vera, entre setembro e outubro de 
2014, não foi encontrado nenhuma 
árvore com flores, frutos e botões 
florais no mangue de franja inte-
rior, enquanto o mangue de frente 
do canal apresentava árvores com 
todas fenofases. Outro fator aliado 
a maior floração e frutificação das 
espécies observadas segundo a lite-
ratura é o clima.

No período de estudo houve 
grandes estiagens, ocorrendo maio-
res florações somente no mangue 
da frente do canal. Já no mangue in-
terior ocorreu somente 10% de flo-
ração para L. racemosa, enquanto o 
mangue da frente do canal apresen-
tava floração em todas as árvores 
desta espécie observadas.

De acordo com Oliveira e 
Landim (2005), Sergipe, no 
Nordeste do Brasil, possui mangues 
com características diferenciadas, 
mostrando que na área mais 
urbanizada os indivíduos de L. 
racemosa apresentaram floração e 
frutificação durante todo o período 
de estudo, mas não os indivíduos da 
franja de outra área de estudo. Nesta 
região, o período de floração esteve 
concentrado com alguma variação, 
entre os meses de novembro a 
junho. Segundo Fernandes et al. 

(2005) L. racemosa não apresenta 
um padrão de floração contínua 
ao longo do ciclo anual.  Nos dois 
mangues estudados no presente 
estudo, não explica a diferenciação 
das florações no período de 
primavera e verão, onde somente 
o mangue da frente do canal 
apresentava floração.

A espécie L. racemosa 
apresentou diferenças de floração 
e frutificação no mangue de frente 
para o canal no outono e inverno, 
onde somente as árvores da frente 
da planície de maré apresentavam 
fenofases. As árvores dos fundos 
do mangue sem o alcance das 
marés não apresentavam floração 
e nem frutos. Somente no final da 
primavera floriram e frutificaram, e 
no início do verão, quando as chuvas 
se tornaram mais frequentes. 
Sendo assim, as marés foram as 
principais fontes de água para 
otimizar a floração de L. racemosa 
nos períodos secos e a chuva no 
final da primavera foi o principal 
mecanismo para a floração na parte 
dos fundos do mangue com pouca 
influência das marés.

No ano de 2015, o padrão 
mostrado acima se repetiu, onde 
somente as árvores de L. racemosa 
na frente da franja se apresentavam 
floridas e com pequenos frutos. 
Provavelmente, as chuvas e secas 
são otimizados na frutificação e 
floração das árvores de mangue, 

Pa d r õ e S d e fl o r a ç ã o e  fr u t i f i c a ç ã o d e eS P é c i e S  d e ár V o r e S d e ma N g u e

A- Sesuvium portulacastrum (L.) L.                B- Blutaparon portulacoides (A.St.-Hil.) Mears
C- Sporobolus virginicus (L.) Kunth
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mas aparentemente não explica 
ainda essas diferenciações locais. 
Vale ressaltar que segundo 
trabalhos consultados por Matni 
(2007), a maior floração para as 
espécies de mangue se dão nos 
períodos secos e frutificação nos 
períodos chuvosos.  De acordo 
com o que foi exposto acima, para 
os dois mangues estudados, não 
houve um sincronismo de floração 
e frutificação para L. racemosa nos 
períodos chuvosos e seco que ditam 
as suas fenofases.

A espécie A. schaueriana, apre-
sentou um padrão fenológico dis-
tinto. No outono e inverno apresen-
tou todas as fenofases no mangue 
de frente para o canal e metade das 
árvores analisadas estavam flori-
das. Já na primavera e verão, in-
tensificou-se o amadurecimento 
dos frutos, mantendo-se imaturos 
e florescendo. De acordo com o 
trabalho de Matni (2007), em man-
guezais do Pará, em três sítios estu-
dados com salinidades distintas, a 
floração da Avicennia germinans se 
mostra de forma distinta do presen-
te estudo, apresentando períodos 
do ano, principalmente nos meses 
de dezembro a abril e de março a 
agosto em que não produziram flor. 
Na Laguna de Itaipu, nos dois man-
gues estudados isso não ocorreu. Os 
dois mangues, principalmente o de 
frente para o canal, apresentaram 
florações o ano todo de 2014 e 2015. 
A espécie R. mangle obteve floração 
e frutificação o ano todo. A floração 
na comunidade seguiu um padrão 
contínuo, com picos nas duas esta-
ções, seca e chuvosa. A frutificação 
também foi contínua, porém sazo-
nal, com pico na estação chuvosa.  
Segundo Nadia (2009) R. mangle é 
anemófila, apresentando padrões 
de floração e de frutificação contí-
nuos. As outras espécies possuem 
sistema de polinização generalis-
ta, sendo visitadas pelos mesmos 
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UTILIZAÇÃO DE MODELOS CINÉTICOS PARA AVALIAÇÃO
DA CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO EM CORPOS HÍDRICOS

ar t i g o ci e N t í f i c o

Resumo
A água de qualidade é um recur-

so que vem se tornando cada vez 
mais escasso, principalmente pelo 
despejo de efluentes com qualida-
de inadequada. Ainda que o cor-
po hídrico possua capacidade de 
restabelecer sua qualidade inicial, 
por muitas vezes esta capacidade 
se encontra comprometida, visto 
a grande quantidade de poluentes 
ali descartados. O presente traba-
lho, portanto, através de uma breve 
revisão de literatura, objetiva de-
monstrar algumas das ferramentas 
disponíveis para uma gestão efi-
ciente deste recurso, sendo estas, os 
modelos cinéticos, que permitem 
uma previsão da qualidade da água 
frente diferentes cenários de graus 
de poluição, destacando-se o mo-
delo QUAL-UFMG, por sua simpli-
cidade de uso e boas respostas.

Palavras-chave: Capacidade de 
autodepuração; Qualidade da água; 
QUAL-UFMG.

Introdução
Com o crescimento urbano e in-

dustrial, a água vem tornando-se, 
cada vez mais, insuficiente para 
atender as necessidades humanas. 
A disponibilidade dos recursos hí-
dricos encontra-se comprometida 
em diferentes locais, devido à alta 
demanda deste recurso e, conse-
quentemente, ao aumento do des-
pejo de efluentes, muitas das vezes, 
sem qualquer tratamento, nos cor-
pos hídricos (BENASSI, 2002). 

O último levantamento de dados 
sobre os serviços de água e esgoto 
no Brasil, realizado pelo Sistema 
Nacional de Informação sobre Sa-
neamento (SNIS), em 2015, mostra 
que apenas 42,7% de todo esgoto 
gerado no país recebe algum tipo 

Figura 1: Lançamento de esgoto sanitário em corpo hídrico                                                     Fonte: USDA

de tratamento antes de ser lança-
do no ambiente (BRASIL, 2016). Em 
2000, o percentual de municípios 
brasileiros com sistema de coleta de 
esgoto era de 32%, mas apenas 20% 
recebia tratamento, evidenciando 
que cerca de 80% dos municípios 
realizavam lançamento do esgoto 
in natura (BRASIL, 2000).

Estarque (2014) aponta que as 
principais ameaças à qualidade da 
água no Brasil são o esgoto e a po-
luição proveniente de indústrias 
e agricultura. O relatório de Con-
juntura dos Recursos Hídricos no 
Brasil (a partir de análises de vários 
pontos em 17 estados brasileiros), 
aponta que, em 2011, o Índice de 
Qualidade das Águas (IQA) é bom 
em 76% dos pontos analisados, re-
gular em 11%, ótimo em 6% e pés-
simo em 1%, porém, observando-se 
apenas as áreas urbanas, obteve-se 
um resultado preocupante, sendo 
32% ruim, 30% regular, 24% bom, 
12% péssimo e 2% ótimo (BRASIL, 
2014).

Para controlar a qualidade hí-
drica e a sua distribuição para di-

ferentes usos, há uma ferramenta 
fundamental da engenharia am-
biental, a simulação dos processos 
de transporte e autodepuração de 
um corpo hídrico, dessa forma é 
possível avaliar situações distintas 
e as alterações na qualidade das 
águas devido às descargas de po-
luentes contaminantes, principal-
mente a descarga de esgoto (LIMA 
e GIORGETTI, 1997). Segundo Bár-
bara (2006), visando à conservação 
dos recursos hídricos e o gerencia-
mento sustentável, os programas de 
modelagem computacional de sis-
temas ambientais devem ser cada 
vez mais utilizados.

Ao desenvolver modelos mate-
máticos são necessárias distintas 
etapas que dependem da combina-
ção de diferentes dados hidráuli-
cos, hidrológicos e de qualidade da 
água obtidos em campo e demanda 
de apoios laboratoriais e computa-
cionais (REIS, 2009). Segundo Oppa 
(2007), a utilização dos modelos 
matemáticos possibilita realizar 
simulações de diferentes cenários, 
verificando prováveis situações 
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futuras e, assim, propor planos de 
ação a fim de preservar o corpo hí-
drico em estudo.  

O fato de os modelos matemá-
ticos possibilitarem a avaliação de 
diferentes cenários, este pode ser 
utilizado como ferramenta com-
plementar de apoio, podendo cap-
turar efeitos provocados por em-
preendimentos e demais atividades 
desenvolvidas em uma bacia, que 
influenciam a qualidade do corpo 
hídrico (ARAUJO et al., 2015). Estu-
dos qualitativos e quantitativos são 
imprescindíveis para a modelagem, 
sendo informações importantes 
para a calibração do modelo, que 
influencia na qualidade dos resulta-
dos obtidos (MORUZZI et al., 2012).

Desta forma é essencial conhe-
cer os principais modelos de ava-
liação da qualidade da água e da 
capacidade de autodepuração de 
corpos hídricos, visto que é uma 
importante ferramenta na gestão 
da qualidade dos recursos hídricos, 
em especial os que recebem despe-
jos de efluentes.

Metodologia
Este trabalho foi elaborado a 

partir de uma revisão de literatura, 
realizando-se pesquisa por artigos 
científicos em bases de dados vir-
tuais, além de informações com-
plementares em páginas virtuais 
de organizações públicas e priva-
das pertinentes ao tema e consulta 
a publicações impressas desta área 
de concentração.

Resultados e Discussão
CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO 
EM CORPOS HÍDRICOS

A autodepuração, fenômeno 
natural de recuperação do corpo 
hídrico, é um processo que se dá 
em função do tempo, e consequen-
temente, ao longo do curso do rio, 
sendo possível identificar estágios 
de sucessão ecológica associadas 

a zonas fisicamente identificáveis 
no curso d’água (VON SPERLING, 
2005).  Quatro zonas podem ser 
caracterizadas, ainda segundo 
Von Sperling (2005), da seguinte 
maneira:

a) Zona de Degradação
Inicia-se após o lançamento do 

efluente no corpo hídrico, apresen-
tando alta concentração de maté-
ria orgânica (M.O.), com potencial 
de decomposição. Há um grande 
aumento da turbidez, em virtude 
dos sólidos presentes no esgoto, e 
a sedimentação destes resulta em 
bancos de lodo. Há início, aqui, do 
processo de decomposição da M.O. 
por microrganismos aeróbios, di-
minuindo-se a concentração de 
oxigênio dissolvido (OD). Essas mu-
danças são suficientes para pertur-
bar o ecossistema original.

b) Zona de Decomposição Ativa
Após a fase de perturbação do 

ecossistema, este começa a se or-
ganizar. Aqui, os microrganismos 
desempenham ativamente sua 
função de decomposição de M.O. e, 
neste ponto, a água mostra-se em 
sua condição mais deteriorada. O 
OD apresenta-se em seu nível mais 
crítico, podendo não ser suficiente 
para a manutenção da vida aquáti-
ca aeróbia, dando lugar à predomi-
nância de organismos anaeróbios 
que irão assumir a decomposição 
da M.O. restante.

c) Zona de Recuperação
Depois da fase de alta decom-

posição da M.O. e de degradação 
do ambiente aquático, principia-se 
a fase de recuperação. Nesta zona, 
a água apresenta-se mais clara e 
sua aparência é grandemente me-
lhorada. A M.O. está, a esta altura, 
transformada em compostos iner-
tes, implicando na redução do con-
sumo do OD pelas bactérias decom-
positoras, isto, em paralelo com a 
reaeração atmosférica, resulta no 
aumento substancial na concentra-
ção de OD, e consequentemente na 
mudança da fauna e flora aquática, 
retornando a predominância de or-
ganismos aeróbios. Com o aumen-
to do OD, a amônia é convertida a 
nitrito e posteriormente a nitrato, 
resultando na fertilização do meio, 
e assim no crescimento da popula-
ção de algas, que, com a fotossínte-
se, aceleram a oxigenação do meio.

d) Zona de Águas Limpas
Nesta fase, as águas encontram- 

-se novamente limpas, atingindo as 
condições anteriores ao lançamen-
to do efluente. Sendo então utiliza-
do no início e no final do diagra-
ma, como pode ser visto na figura 
2, que evidencia a curva de OD e 
M.O. – aqui, em termos de demanda 
bioquímica de oxigênio (DBO) – du-
rante o processo. Nesta zona há pre-
dominância de formas estáveis dos 
compostos minerais e a concentra-
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Figura 2: Autodepuração de corpos hídricos                                                        Fonte: Von Sperling (2005)
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ção de OD é próxima da saturação. 
No final do processo as águas são 
mais ricas em nutrientes, devido a 
mineralização ocorrida na Zona de 
Recuperação. A variedade de espé-
cies é grande e o ecossistema en-
contra-se novamente equilibrado.

MODELOS MATEMÁTICOS 
APLICADOS NA AVALIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DE AUTODEPURAÇÃO

O modelo de Streeter-Phelps
Sendo o primeiro modelo 

para avaliação da capacidade 
de autodepuração de corpos 
hídricos, desenvolvido em 1925, 
por pesquisadores de mesmos 
nomes, compreende os processos 
mais relevantes do processo de 
autodepuração, como os processos 
de transferência de oxigênio (SALES 
et al., 2014 e VON SPERLING, 2014), 
é citado por vários autores como 
um modelo simples, pois avalia 
apenas parâmetros de OD e DBO, 
considerando o sistema como 
mistura completa (RICCIARDONE 
et al., 2011) – são estabelecidas 
equações diferenciais, modelando a 
oxidação da parcela biodegradável 
da M.O. despejada no corpo hídrico 

e a oxigenação proveniente da 
reaeração atmosférica (BEZERRA et 
al., 2008).

Os modelos QUAL-2E e QUAL-2K
Tendo como base o modelo de 

Streeter-Phelps, a USEPA (Agência 
de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos) desenvolveu, em 1970, o 
modelo QUAL-I, que em 1973 evo-
luiu para o modelo QUAL-II, e em 
1985 para o modelo QUAL-2E – am-
plamente utilizado para monitora-
mento da qualidade da água – que 
é numericamente acurado e possui 
uma estrutura cinética atualizada 
para os poluentes mais convencio-
nais, porém não considera a con-
versão da M.O. – provida pela morte 
de algas – a DBO (PARK e LEE, 2002).

O modelo simula o comporta-
mento espacial ou temporal de pa-
râmetros indicativos da qualidade 
como: OD, DBO, temperatura, ni-
trogênio total e suas frações (orgâ-
nico, amoniacal, nitrito e nitrato), 
fósforo total (orgânico e inorgâni-
co), clorofila A, coliformes termoto-
lerantes, entre outros (LIMA et al., 
1997 apud. PERIN, 2013).

No ano de 2000, o modelo 

QUAL-2E recebeu uma atualização 
denominada QUAL-2K, capaz de si-
mular a migração e transformação 
de poluentes convencionais. O mo-
delo considera o rio como um canal 
unidimensional, não uniforme com 
vazão constante e pode avaliar fon-
tes pontuais e difusas de poluição 
(ZHANG et al., 2012).

Park e Lee (2002) apontam como 
principal diferença, entre os mode-
los QUAL-2E e QUAL-2K, a expan-
são da estrutura computacional do 
segundo e a adição de novas intera-
ções de constituintes, como a DBO 
relacionada às algas, processo de 
desnitrificação e mudança na con-
centração de OD causada pela flora 
fixa. Quanto às equações dos mo-
delos, grande parte das equações 
contidas no modelo QUAL-2K são 
as mesmas do modelo QUAL-2E, 
com exceção das equações para 
OD, DBO e nitrato.

O modelo QUAL-UFMG
(VON SPERLING, 2014)

O modelo consiste na aplicação 
de equações baseadas no modelo 
QUAL-2E em uma interface mais 
simples, utilizando-se o software 
EXCEL, ou similares, para a mode-
lagem da qualidade da água. Sendo 
capaz de modelar os parâmetros 
DBO, OD, nitrogênio total e suas 
parcelas – orgânico e amoniacal, 
nitrito e nitrato – fósforo total e suas 
parcelas – orgânico e inorgânico – e 
coliformes termotolerantes.

Sua utilização é simplificada 
pelo fato de desconsiderar a inter-
relação das algas e demais cons-
tituintes, uma vez que esta é ex-
tremamente complexa e de difícil 
determinação dos coeficientes, e a 
dispersão longitudinal, visto que 
esta pode ser desprezada em simu-
lações envolvendo ambientes lóti-
cos, como rios, assim como utilizar 
integração pelo método de Euler, 
necessitando curtos passos de inte-
gração, que são facilmente realiza-Figura 3: Comportamento do OD e DBO pelo modelo de Streeter-Phelps
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dos no EXCEL, podendo ser usado 
em grande parte dos estudos, em 
que tradicionalmente se utilizaria 
o modelo QUAL-2E ou QUAL-2K.

Redes neurais
Além dos modelos cinéticos 

baseados no modelo de Streeter-
Phelps, têm-se utilizado também 
modelos de redes neurais, que são 
compostos por um conjunto de 
neurônios artificiais, inspirados nos 
sistemas biológicos, capazes de se 
ajustarem para minimizar os erros 
entre os resultados do modelo e os 
observados (AHMED, 2017), através 
de processos de aprendizagem, 
onde são inseridos os dados 
observados e por correlação entre 
estes, o modelo é capaz de gerar as 
simulações (HAYKIN, 2003).

Entre os diversos tipos de 
modelos de redes neurais, 
Niroobakhsh et al. (2012) citam 
os de Percéptrons de múltiplas 
camadas e o de Função de bases 
radiais como os mais propícios para 
avaliar os parâmetros de qualidade 
da água, sendo acurados em mais 
de 90%.

Conclusão
Com as informações apresenta-

das, reafirma-se a importância da 
utilização dos modelos cinéticos 
para avaliação da quali-
dade da água e capacida-
de de autodepuração em 
corpos hídricos, em espe-
cial o modelo brasileiro, 
QUAL-UFMG, visto sua 
facilidade de uso, sim-
ples interface e estar no 
idioma português, além 
de possibilitar a expres-
são gráfica do percentual 
da distância de percurso 
em cumprimento com a 
legislação, sendo, então, 
um importante aliado na 
gestão das águas. Figura 4: Proliferação de algas em corpo hídrico.            

                                                                                    Fonte: Reuters
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