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

Praia de Icaraí, Niterói
Fotografia: Acervo Prefeitura

 
 

Chegamos a mais uma edição da Revista do 
Ambiente de Niterói. Existe uma máxima 

entre os ambientalistas de que a tudo o Meio 
Ambiente perpassa. A transdisciplinaridade do 
ambientalismo é um dos nossos princípios clássicos.  
 
 E nessa edição, você terá a oportunidade de 
conhecer essas diversas dimensões do que entendemos 
como ambientalismo. Das mudanças climáticas 
passando pela Tartaruga-Cabeçuda, as questões 
ambientais são múltiplas, inter e transdisciplinares.  
 
 Ao demonstrar a abrangência e a diversidade 
das pesquisas na temática ambiental, suscitando 
variadas e complexas indagações, também estaremos 
provocando cada vez mais a formação de respostas 
e conceitos multi, inter e transdisciplinares.   
 
 Para que o futuro seja sustentável, resiliente 
e humanista, a REVAN segue com seu objetivo de 
trazer aos leitores mais informações e estudos sobre 
o Meio Ambiente em Niterói, no Brasil e no Mundo. 
 
Boa leitura!
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EDITORIAL
por Gabriel Mello Cunha - Subsecretário de Meio Ambiente de Niterói

 
 

O Editorial da REVAN apresenta nesta 
edição, diante da situação de pandemia, 

a importância do cumprimentos dos objetivos de 
desenvolvimento sustentável que “são um apelo 
global à ação para acabar com a pobreza, proteger o 
meio ambiente e o clima e garantir que as pessoas, 
em todos os lugares, possam desfrutar de paz e de 
prosperidade. Estes são os objetivos para os quais 
as Nações Unidas estão contribuindo a fim de que 

possamos atingir a Agenda 2030 no Brasil.”¹

Por tanto, apresentamos artigos científicos, 
artigos livres e de divulgação científica que de 
certa forma contribuem diretamente com as 
ações de concretude dos objetivos homologados 
globalmente que tratam do Desenvolvimento 
Sustentável. Diante da iminência da fabricação 
de vacinas para conter o processo de pandemia, o 
próximo passo é o Objetivo de Desenvolvimento 
Sustentável 8. Trabalho decente e crescimento 
econômico e assim promover o crescimento 
econômico inclusivo e sustentável, o emprego 
pleno e produtivo e o trabalho digno para todos 

como uma espécie de green new deal.

Reafirmar os objetivos é planejá-los e executá-
los, desta forma encontrar o melhor caminho para 
o enfrentamento da crise sanitária e econômica 
que assola nosso município, nosso estado, nossa 

região, nosso país, nosso planeta.
 ¹https://brasil.un.org/pt-br/sdgs

Coruja Buraqueira (Athene cunicularia)
Fotografia: Daphnne Chelles

¹https://brasil.un.org/pt-br/
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CONSIDERAÇÕES SOBRE A BIOLOGIA E 
ECOLOGIA DA TARTARUGA-CABEÇUDA

ar T i g o l i V r e

frontais (MÁRQUEZ, 1990). 
Cosmopolita, pode ser 

encontrada em mares tropicais 
e subtropicais dos oceanos 
Atlântico, Pacífico e Índico. No 
Brasil, há relatos de sua ampla 
ocorrência desde o estado do Pará 
até o Rio Grande do Sul, sendo mais 
frequente nas praias do Sergipe, 
norte da Bahia, do Espírito Santo e 
do Rio de Janeiro (ICMBio, 2019). 

Alterações a respeito de seu 
habitat e de sua alimentação 
são observadas ao longo da sua 
vida. Da fase inicial à juventude, 
tendem a se alimentar nas áreas 
oceânicas, explorando os cinco 
primeiros metros da coluna 
d’água e consumindo uma maior 
quantidade de organismos 
pelágicos, como medusas e peixes 
(ICMBio, 2011). Já os adultos 
habitam mais frequentemente 
as regiões costeiras, entre 25 
e 50 metros de profundidade, 
alimentando-se, em especial, de 
invertebrados bentônicos, co mo 
crustáceos, além de algumas algas 
(TAMAR, 2011). 

CICLO REPRODUTIVO:

As tartarugas-cabeçudas 
atingem a maturidade sexual 
entre os 25 e 35 anos. Assim como 

as outras espécies de tartarugas-
marinhas, não possuem hábitos 
monogâmicos. A estação 
reprodutiva ocorre entre os meses 
de setembro a março e, durante 
este período, é comum a fêmea 
copular com mais de um parceiro 
sexual (TAMAR, 2011). Nesse 
período, a fêmea costuma ocupar 
as áreas marinhas próximas à 
região de desova (ICMBio, 2011), 
onde os machos também buscam 
aproximação.

As fêmeas fazem a ovipostura 
preferencialmente à noite, quando 
deixam as águas e alcançam as 
areias da praia e cavam o ninho 
com seus membros posteriores, 
depositam os ovos e os fecham 
cuidadosamente, antes de 
retornarem ao mar. 

De acordo com Dodd (1988), 
seria possível uma fêmea efetuar 
até sete desovas em uma mesma 
época reprodutiva e, conforme 
Marcovaldi e Chaloupka (2007), 
liberando em média 127 ovos a cada 
ovipostura. 

Após tamanho esforço, as 
fêmeas apresentam um período de 
remigração, ou seja, período entre 
duas estações reprodutivas, que, de 
acordo com Schroeder et al. (2003), 
varia de dois a três anos. 

Os filhotes nascem após 45 a 60 
dias de incubação, medindo entre 
3,5 e 4 centímetros de comprimento. 
Do mesmo modo em que ocorre 
com os outros representantes da 
classe Reptilia, a temperatura do 
ninho também interfere no número 
de nascimentos de machos e 
fêmeas, sendo 29°C a temperatura 
ideal para que essa quantidade seja 
aproximada (TAMAR, 2015).

IMPORTÂNCIA ECOLÓGICA E 
PRESERVAÇÃO:

Devido ao hábito alimentar 
predominantemente carnívoro, 
a tartaruga-cabeçuda possui 
importante papel no controle 
populacional das espécies animais 

Caretta caretta emergindo para respirar. Linhares - ES        Fonte: Sávio Freire Bruno (Acervo Pessoal)

Cinco espécies de tartarugas-
marinhas aportam no Brasil, 

entre elas, a tartaruga-cabeçuda. 
Esta tartaruga, representante da 
família Cheloniidae tem vasta 
distribuição no litoral brasileiro, 
incluindo o estado do Rio de Janeiro 
(BRUNO, 2008).

Palavras-chave: Caretta caretta; 
Cheloniidae; Testudines.

A TARTARUGA-CABEÇUDA 
(CARETTA CARETTA)

Também conhecida como 
tartaruga-amarela, devido à 
coloração amarelada do seu 
plastrão, possui em sua carapaça 
óssea cinco pares de placas laterais 
de um tom marrom-amarelado 
específico e atinge, em média, 110 
centímetros de medida curvilínea 
(MARCOVALDI e CHALOUPKA, 
2007; MARCOVALDI e LAURENT, 
1996). Comparativamente às outras 
tartarugas-marinhas, apresenta 
uma cabeça maior e de formato 
relativamente subtriangular 
(MÁRQUEZ, 1990), o que explica 
a origem do nome popular: 
tartaruga-cabeçuda. Quanto ao 
número e disposição de placas 
queratinizadas em sua cabeça, 
configuram-se três pares de placas 
infra-orbitais e dois pares de placas 
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igualmente, pelo aprisionamento 
(enroscamento) da vítima nas 
linhas e malhas, impedindo que 
a mesma suba para respirar, 
culminando em afogamento. O 
consumo humano de carne e ovos 
também é uma ameaça. Além 
destas, também podemos citar 
a exploração de óleo e gás que, 
muitas vezes, gera derramamento 
de produtos oleosos nos oceanos e, 
principalmente, acidentes causados 
pelas hélices de barcos a motor. 

Apesar das alterações climáticas, 
como o aquecimento global, serem 
fatores naturais, é inegável que 
a ação humana as intensificou. 
Com isso, o superaquecimento dos 
ninhos tem sido cada vez maior, 
gerando previsíveis problemas, 
como o nascimento majoritário 
de tartarugas-cabeçudas fêmeas 
e até mesmo a inviabilidade dos 
ovos. Segundo o ICMBio (2019), 
“ovos incubados a temperaturas 
menores que 22°C e aqueles 
expostos a temperaturas 
maiores que 33°C, por períodos 
extensos, raramente eclodem”. 

Os fatores naturais, apesar de 
menos ameaçadores, incluem a 
predação, principalmente durante 
a fase de filhotes e jovens; a 
hibridização da Caretta caretta 
com exemplares de Lepidochelys 

olivacea no Sergipe (REIS et al., 
2009) e de Eretmochelys imbricata 
na Bahia (LARA-RUIZ et al., 2006) 
e a ocorrência de doenças como 
a fibropapilomatose (KOPROSKI, 
2017) e de parasitos. Embora 
a fibropapilomatose possa 
ser considerada uma ameaça 
natural pelo autor supracitado, a 
enfermidade tem sido associada não 
só ao Alfa Herpesvírus, mas também 
a fatores como a ocorrência de 
parasitos, suscetibilidade genética, 
exposição a carcinógenos químicos, 
contaminantes ambientais e 
biotoxinas, imunossupressão e 
exposição prolongada à radiação 
ultravioleta (BAPTISTOTTE, 2014). 
É de se supor, no entanto, que 
todos esses fatores estressantes 
interfiram negativamente 
no quadro imunológico dos 
indivíduos, favorecendo assim, o 
curso de uma enfermidade viral, e 
não, como causa primária. Sendo 
assim, evidencia-se, mais uma 
vez, a interferência humana na 
saúde e bem-estar desses animais. 
E por último, as políticas públicas 
nacionais que, com retrocessos 
ambientais, não sinalizam um 
quadro otimista para nossa 
biodiversidade. Se não revertido 
o cenário atual - todas essas 
condições desfavoráveis impressas 

que consome durante sua vida, 
sendo indispensável para a 
manutenção do equilíbrio do 
ambiente marinho. O  Plano de 
Ação Nacional para a Conservação 
das Tartarugas Marinhas (2011) e 
sua revisão no Sumário Executivo 
para este mesmo fim (2019), ambos 
publicados pelo ICMBio,  têm sido 
instrumentos direcionadores das 
estratégias de conservação tanto 
desta espécie, como também de 
outras que ocorrem no Brasil. 
Com relação às tartarugas-
marinhas, as metas estabelecidas 
no respectivo Sumário Executivo 
incluem: o aprimoramento das 
políticas públicas de proteção às 
mesmas; a conservação de áreas 
de alimentação; a proteção das 
áreas prioritárias de reprodução; 
o monitoramento e proteção em 
outras áreas identificadas como de 
reprodução; a redução das capturas 
incidentais e da mortalidade destas 
tartarugas na atividade pesqueira; 
a redução dos impactos da poluição 
e a estimativa de capturas, 
mortalidade e identificação de 
áreas onde ocorre maior interação 
dessas tartarugas em pescarias 
consideradas prioritárias

AMEAÇAS:

Todas as cinco espécies de 
tartarugas marinhas que integram 
a fauna brasileira constam na 
Lista Oficial da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção (Portaria 
MMA nº 444/2014), sendo a espécie 
Caretta caretta categorizada como 
Em Perigo (EN). Os principais 
fatores que ameaçam esses animais 
são, evidentemente, as ações 
antrópicas. Segundo a IUCN (2015), 
dentre as principais ameaças, 
destaca-se a poluição das praias. O 
excesso de poluentes pode dificultar 
a oviposição, assim como também 
pode ser causa de impactação 
por ingestão. Outras ameaças 
antrópicas incluem os contingentes 
humanos nas praias e a pesca 
acidental por redes, em especial, a 
rede de arrasto. Somam-se a estas, a 
pesca fantasma, associada a restos 
de materiais de pesca deixados 
ao mar e que são responsáveis, Figura 2:   Filhote de tartaruga-cabeçuda a caminho do mar em praia de  Linhares, ES            Fonte: Sávio Freire Bruno (Acervo Pessoal)                                                                                                                          

ar T i g o l i V r e
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ao ambiente marinho e que 
ameaçam a biodiversidade como 
um todo - a tartaruga-cabeçuda 
e demais tartarugas que aportam 
em território nacional estarão cada 
vez mais propensas à extinção.
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UMA INTRODUÇÃO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS EM 
DEFESA DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

INTRODUÇÃO

Os animais têm sido parte 
da paisagem urbana há 

muitos séculos. Contudo, a partir 
do processo de modernização 
das cidades eles foram 
progressivamente expulsos do 
meio urbano, tornando-se mais 
propriamente visíveis no meio 
rural. Mas de quais animais está 
se falando? Aparentemente de 
muitos, diversos e diferentes em 
suas relações com os humanos. 
Esse processo é bastante visível 
para os animais de criação com 
potencial econômico, como os de 
abate e tração, mas também para 
os cães, caçados pela famigerada 
“carrocinha” que os levava, via de 
regra, para a morte (APROBATO 
FILHO, 2006).

Tímidos avanços até agora 
alcaçados pelas políticas públicas 
deixam uma porta aberta à 
melhoria das condições de vida das 
populações. O caminho é ainda 
longo, passando pela contribuição 
das políticas setoriais nas suas 
diversas escalas, nacional, estadual 
e municipal, no suprimento das 
necessidades dos cidadãos e na 
melhoria da condição ambiental das 
nossas cidades e do meio ambiente. 
Sendo que o acesso a estes serviços, 

públicos ou privados, por um lado, 
antecipa a resposta a problemas 
ambientais e de saúde pública e, 
por outro lado, garante direitos de 
cidadania (CASTRO, 2015).

Atualmente, metade das famílias 
ocidentais possuem animais de 
estimação. Os estudos científicos 
sobre os benefícios que trazem 
ao ser humano começaram por 
volta da década de sessenta, tanto 
em situações especiais, quanto 
em instituições (prisioneiros, 
deficientes físicos e mentais), ou 
em momentos importantes da 
vida, como infância, adolescência, 
separação, viuvez e velhice. Desde 

Ação educativa Esta Escola é o Bicho.                            Fonte: Arquivo da Campanha Adotar é o bicho

então, acumulou-se um vasto 
conhecimento sobre a relação 
humano-pets em nível familiar e 
social, bem como o significado de 
pets em nossas vidas. E, com isso, 
podem-se desenvolver técnicas 
utilizando cães como co-terapeutas 
em tratamentos individuais e 
familiares (COUTINHO et al., 2004).

Com o passar dos anos, cada vez 
mais surgem famílias que possuem 
algum animal de estimação, 
muitos são considerados membros 
da família¹ , fato que não era 
observado anteriormente. Diante 
deste cenário, torna cada vez mais 
necessárias políticas públicas 
efetivas de bem estar animal.

Como aduz Garcia (2014), 
a interação humano-animal-
ambiente está relacionada à 
convivência entre o homem, as 
demais espécies animais e o meio 
ambiente, considerando todas as 
implicações dessa coexistência, 
benéficas ou prejudiciais à saúde 
dos componentes deste grupo. 
Portanto, torna-se necessário que 
as políticas públicas considerem 
os animais de estimação no 
planejamento e execução de ações 
intersetoriais.

1. DOMESTICAÇÃO DOS 
ANIMAIS 

Historicamente, os seres 

 Campanha de Adoção Adotar é bicho.               Fonte: Arquivo pessoal da campaha adotar é o bicho
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humanos nas culturas primitivas 
tinham o sentimento de medo e 
admiração pelo mundo selvagem, 
fato que levava a uma inferioridade 
perante os animais por considerá-
los espíritos poderosos e deuses. 
Com o tempo, a postura passou 
a ser de domesticar, artificializar 
e humanizar a natureza, assim os 
animais deixaram de ser vistos como 
espíritos poderosos (SAGAN, 1998).

Com base na concepção religiosa, 
os povos ocidentais mantinham 
relação de domínio com os animais, 
pois para esses povos, como os 
humanos foram criados à imagem 
e semelhança de Deus, deveriam 
usufruir dos animais e plantas 
existentes (OST, 1995).

No século XVII, o filósofo 
René Descartes postulou que o 
pensamento e a sensibilidade faziam 
parte da alma, e como os animais 
não possuíam alma, não seriam 
capazes de sentir dor (DESCARTES, 
2007).

Os animais figuravam em certas 
culturas como protagonistas e não 
como seres subjugados durante 
muitos anos, como exemplo são 
as antigas dinastias egípcias, que 
foram pioneiras na domesticação 
de felinos. Os felinos, assim 
como os cães, eram considerados 
representantes dos deuses na terra, 
sendo assim, detentores de respeito 
e admiração no Egito Antigo 
(GOMES, 2020).

Independentemente do objetivo 
da domesticação, necessidades 
econômicas, considerações 
religiosas ou pulsões psicológicas, 
o fato é que produz nos animais 
envolvidos modificações, mais ou 
menos profundas (DIGARD, 2007).

O convívio entre seres humanos 
e animais, embora antigo, vem 
sendo alterado em tempo integral, 
principalmente a dependência de 
um em relação ao outro (CUNHA, 
2015).

Embora essa relação tenha 
evoluído, ainda é marcada por uma 
hierarquia antropocêntrica, que 
acredita que os objetivos dos seres 
humanos se sobrepõem às demais 
espécies da terra. A herança do 
pensamento aristotélico confere 
ao homem uma superioridade 

intelectual, que lhe assegura o direito 
à dominação de espécies animais e 
das plantas. O pensamento cristão, 
pragmatizado na Bíblia, afirma que 
o homem foi feito a semelhança de 
Deus, e que o criador o legitimou 
ao domínio sobre todas as criaturas 
da terra, lhe assegurando um lugar 
especial entre as outras espécies 
(SINGER, 2013).

2.  CIDADES E ANIMAIS
Os humanos compartilham os 

espaços do planeta com animais não 
humanos, com uma convivência 
pautada por hegemonia e 
dominação pelo antropocentrismo. 
Mas, felizmente, essa visão vem 
sofrendo mudanças, ainda de 
forma lenta, porém faz com que o 
pensamento antropocêntrico seja 
alvo de questionamentos.

Essa convivência de animais 
humanos e não humanos vem 
cada vez mais necessitando de 
estruturação com o objetivo de se 
evitar que a vontade dos animais 
humanos se sobreponha à vontade 
dos animais não humanos. Na 
concepção filosófica, deter a 
igualdade de condições no meio 
ambiente articula um debate 
acerca de um estatuto moral dos 
animais não humanos e sobre o 
plano ocupado por eles dentro da 
ética aplicada, sustentando o que 
o segue: “[...] O princípio básico da 
igualdade não requer tratamento 
igual ou idêntico, mas sim igual 
consideração” (SINGER, 2013).

Diante de tal situação, se faz cada 
vez mais necessário a implantação 
de políticas públicas em prol dos 

seres mais fragilizados da relação, 
os animais não humanos. A seguir, 
alguns exemplos de políticas 
públicas utilizadas.

3. ANIMAIS COMUNITÁRIOS
O projeto foi iniciado em 2016 

por meio de discussões entre os 
professores e a comunidade escolar 
para sensibilizar a comunidade 
escolar na importância da horta, 
ocorreram aulas e discussões nos 
segmentos do 1º ao 4º ciclo bem 
como a modalidade EJA.

Foram definidos o local e layout 
dos canteiros, iniciadas oficinas 
temáticas com os escolares com 
apoio de alunos de graduação 
da Pedagogia e Nutrição, e pós-
graduação de Economia Ecológica, 
com a confecção de croquis 
para o desenvolvimento. Em 
articulação com os professores 
foram desenvolvidas atividades 
educativas relacionadas aos eixos 
da Promoção da Alimentação 
Saudável e Educação Ambiental nas 
disciplinas curriculares, além de 
novas oficinas com alunos do curso 
de engenharia ambiental. Diversas 
atividades foram desenvolvidas 
por educandos e educadores. Em 
2018 ao iniciar a construção da 
horta, foi possível inclusive abordar 
junto a modalidade EJA o papel 
do trabalhador educando. Após 
a implementação de diferentes 
estratégias de sensibilização, 
desenvolveu-se o planejamento 
e execução do plantio com apoio 
do Núcleo de ações integradas 
(NAI) da SMECT (em andamento 
em 2019).  O programa de Gestão 

Foto 3 - Ação educativa durante a campanha de Adoção Adotar é o bicho, no Campo de São Bento. Fonte: Arquivo 
pessoal Campanha Adotar é o Bicho.
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dos Resíduos Sólidos Orgânicos 
(RSO) incluiu inicialmente o 
diagnóstico da geração de RSO 
para a minimização dos problemas 
ambientais, tendo como uma 
das propostas o tratamento dos 
RSO por compostagem em reator 
para utilização do composto na 
horta escolar (quadro 1). Além 
disso, outras ações com vistas a 
redução das sobras alimentares 
que aprewsentaram um percentual 
elevado.

4. CAMPANHAS DE ADOÇÃO 

A adoção²  de cães e gatos é uma 
estratégia de extrema importância 
no manejo populacional, pois 
permite que estes animais sejam 
reintroduzidos na sociedade. Mas, 
para que o sucesso seja alcançado, 
as adoções precisam ser de forma 
adequada e criteriosa.

Segundo Paploski et al. 
(2012) o fornecimento de mais 
informações aos adotantes quanto 
à responsabilidade que a adoção de 
um animal representa e a aplicação 
de métodos de triagem aos adotantes 
que permitam dissuadir pessoas 
que querem adotar animais por 
motivações impulsivas, bem como 
métodos de triagem aos adotantes 
que os direcione aos animais que 
mais atendam suas necessidades, 
são procedimentos que aprimoram 
o processo de adoção.

As campanhas de adoção 
precisam ter incentivo permanente 

e continuado, de modo que, aquela 
pessoa interessada em adotar 
tenha acesso fácil aos animais, ou 
até mesmo aquela que não estava 
pensando em adoção ao se deparar 
com os animais expostos opte por 
ela. No entanto, as adoções devem 
ser promovidas de forma consciente 
e segura para os animais, e assim 
não correrem riscos, já que seu 
bem-estar está sempre em primeiro 
lugar. 

As adoções precisam ser com 
extrema consciência para a pessoa 
que está adotando, por isso se 
faz necessário uma entrevista e 
preenchimento de um formulário 
para que o novo tutor tenha ciência 
de que será responsável por uma 
nova vida. 

A realização de eventos mal 
estruturados e pouco planejados 
podem gerar adoções por impulso, 
de forma não planejada, com a 
consequente devolução do animal 
ou o abandono do mesmo nas ruas 
(SOTO et al., 2005).

Os animais destinados a 
adoção precisam passar por 
um processo composto por 
várias etapas. É necessário que 
estejam com boa aparência, com 
programa de prevenção com 
vacinas e controladores de endo e 
ectoparasitas em dia, castrados, 
assim as chances de uma adoção 
são bem maiores.

Na cidade de Niterói/RJ existem 
diversas campanhas de adoção 
em vários pontos da cidade, todas 

realizadas por ONG ś ou grupos 
de protetores independentes. As 
campanhas acontecem aos finais de 
semana e sempre em locais públicos 
com grande movimentação de 
pessoas, o adotante passa por uma 
avaliação (questionário) antes da 
adoção. Esse questionário é feito 
pelo protetor responsável pelo 
animal e, sendo aprovado, ele 
preenche um termo de adoção e 
estará apto para ser o novo tutor. 

Monitorar os novos tutores 
após a adoção é fundamental para 
evitar maus tratos ou abandono do 
animal. Nos últimos dois anos (2018 
e 2019) a campanha de Adoção 
“Adotar é o Bicho!”, que é realizada 
na cidade de Niterói, conseguiu 
novo lar para mais de 1000 animais, 
entre cães e gatos. Isso mostra que 
a força da adoção está cada vez 
maior, e a comercialização de cães 
e gatos está perdendo espaço nesse 
mundo cada vez mais solidário com 
os animais.

5. EDUCAÇÃO PARA UMA 
GUARDA RESPONSÁVEL 
DE CÃES E GATOS 

Os animais que observamos 
soltos pelas vias públicas podem 
possuir tutor, mas os deixam 
ter acesso livre à rua (semi 
domiciliados); abandonados pelos 
seus tutores, incluindo as crias 
indesejadas; e, os que não possuem 
tutor e apresentam sucesso 
reprodutivo (OIE, 2019).

O grande número de animais 
abandonados pelas ruas levou 
ao surgimento das campanhas 
de adoção com o objetivo, 
inicialmente, de encontrar um local 
para estes animais viverem e assim 
saírem dessa situação. Mas, com o 
decorrer do tempo, foi observado 
que a adoção deveria ser bem mais 
criteriosa para que muitos destes 
animais não retornassem para as 
ruas. 

Assim, surgiu a preocupação 
com a guarda responsável, na qual 
aquele que se propõe em adotar 
um animal tem que ter consciência 
de que ali se encontra uma vida de 
um ser senciente. Muitas pessoas 
acabam adotando pelo impulso do 

 Animais para adoção.                                               Fonte: Arquivo pessoal Campanha Adotar é o Bicho
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momento, na hora não levam em 
consideração as responsabilidades 
que adquire ao se adotar um 
animal.

A educação  para uma guarda 
responsável de cães e gatos não 
deve ser somente para quem está 
disposto em adotar, mas também, 
para aquele que já detém um animal. 
Um exemplo de preocupação com 
a guarda responsável é a questão 
da esterilização do animal. Ainda 
existem tutores relutantes em 
esterilizar seus animais pelos mais 
diversos motivos, e nunca levando 
em consideração o controle 
populacional dos animais.

O Poder Público precisa investir 
em políticas públicas sólidas em 
relação a educação em guarda 
responsável de animais domésticos. 
A educação constrói um sociedade 
com mais respeito aos animais não 
humanos, já dizia Freire (2000, p. 
67), “Se a educação sozinha não 
transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda”.

A educação³ deve fazer parte 
da base de políticas públicas em 
defesa dos animais em toda cidade, 
por isso, muitos municípios no 
Brasil investem em programas 
educacionais através de suas 
Secretarias de Educação e de 
Meio Ambiente, como exemplo o 
programa “Esta Escola é o Bicho!”, 
que é realizado pela Secretaria 
de Meio Ambiente do Município 
de Niterói/RJ. Esse programa leva 
para as escolas de toda cidade, uma 
cartilha educacional composta por 
12 páginas, onde o aluno realiza 
diversas atividades em sala de aula 
relacionadas a proteção animal. 
Além do lançamento da cartilha, 
desenvolveu-se um tabuleiro de 25 
metros quadrados, onde os alunos 
fazem parte de um jogo sobre 
proteção animal, assim, de forma 
lúdica, aprendem ainda mais sobre 
proteção e direito dos animais.

6. CONTROLE DE NATALIDADE 
DE CÃES E GATOS: 
ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA

Durante anos, as autoridades 
criaram procedimentos e metas 
objetivando o controle de 

populações de animais, em nome 
primeiramente da saúde pública, e 
visando principalmente o combate 
à raiva. Como revelam Reichmann, 
Figueiredo e Nunes (2000): 

Desde a sua implantação, as 
atividades de controle populacional 
das espécies domésticas de 
estimação, especialmente o cão, são 
consideradas sinônimos da atuação 
em raiva, pois esse animal, desde a 
antiguidade, é o mais importante 
transmissor da doença aos homens. 

Um grande problema que a 
cada dia vem aumentando nas 
cidades e grandes centros urbanos 
é o abandono de animais pelas 
ruas. São diversos os fatores que 
acarretam esse aumento e, um 
deles são as crias não desejadas 
pelos tutores. Após o nascimento, 
esses animais são descartados nas 
vias públicas ou em locais como 
terrenos e praças. Infelizmente, 
muitos desses animais não 
conseguem atingir a idade de um 
ano.

O controle de natalidade ou 
controle populacional de animais 
domésticos é uma das principais 
políticas públicas de proteção 
animal que uma cidade deve 
implantar para obter sucesso na 
guarda responsável de animais, 
sempre aliada a uma política de 
educação e conscientização da 
população. 

Vale ressaltar ainda que as 
ações de manejo no controle 
da natalidade de cães e gatos 
devem agir localmente, levando 
em conta as características da 
cidade, dinâmica populacional e 
a capacidade de suporte para que 
possa ter sucesso.

Existem muitos centros de 
castrações físicos e também 
unidades móveis, popularmente 
chamadas de “castramóvel”.

 No Brasil, existem muitos 
municípios que utilizam as 
unidades móveis de castração 
para atingirem regiões da cidade 
que são mais carentes, nas quais 
a população encontra dificuldade 
não somente em arcar com o custo 

da cirurgia, mas também, não 
possui meios de locomoção para se 
dirigir até uma unidade fixa.

A cidade de Curitiba, no 
Paraná, foi uma das primeiras do 
Brasil a utilizar o “castramóvel”, 
através de uma parceria com a 
UFPR – Universidade Federal 
do Paraná. A vantagem desses 
veículos é chegar em comunidades 
distantes dos centros de castração 
fixos e realizar um trabalho de 
controle populacional dos animais 
residentes nessas localidades, 
juntamente com um trabalho 
educacional e de conscientização 
para a proteção dos animais. 

Muitas cidades estão aderindo 
ao uso dessas unidades móveis. A 
cidade de Niterói/RJ, por exemplo, 
recentemente adquiriu uma que 
será destinada ao trabalho de 
manejo populacional de animais 
em comunidades da cidade. Vale 
ressaltar que a cidade ainda possui 
dois centros físicos, com capacidade 
de realizar 300 cirurgias por mês. 

7. REGISTRO E IDENTIFICAÇÃO 
DE ANIMAIS 

No manejo de populações 
caninas e felinas o estabelecimento 
de vínculo entre o animal e o seu 
tutor é de extrema importância, 
em especial quando há a guarda 
responsável. Assim, o registro e a 
identificação dos animais se torna 
imprescindível.

O registro e identificação, 
juntamente com outras medidas, 
podem ser utilizados para 
responsabilizar criminalmente em 
casos de abandono, maus tratos 
e negligência; para regularizar 
criadores comerciais; para 
controlar e fiscalizar os tutores 
de cães de raça específicas e/ou 
potencialmente agressivas; para 
inquéritos e pesquisa da população 
(IDENTIFICATION, 2019).

Existem inúmeros métodos 
de registro e identificação, sendo 
importante que o método eleito seja 
eficiente e humanitário, além de ser 
seguro para o profissional e não ter 
nenhuma implicação à saúde física 
e ao bem-estar do animal.

Na identificação, há a 
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possibilidade de caracterizar o 
animal através de dados individuais, 
como código, sequência numérica 
ou QR code, assim estabelecer o 
vínculo deste número a um registro 
em um banco de dados.

Existem várias técnicas 
de identificação utilizadas no 
momento, mas as permanentes 
são as mais recomendadas, como 
por exemplo a microchipagem, que 
apesar de ser onerosa para uma 
implantação em larga escala, é a de 
melhor resultado para as políticas 
públicas de manejo populacional 
de animais. Com a microchipagem 
sendo feita em animais domésticos 
de uma cidade permite-se criar um 
enorme banco de dados que irá 
fazer a ligação dos dados do animal 
microchipado com as informações 
pessoais de seu tutor. 

8. ACUMULADORES 
DE ANIMAIS 

Cada vez mais presentes no 
cotidiano das cidades de todo o 
país, os acumuladores de animais 
tornaram-se um problema 
multifatorial que atinge a saúde 
pública. 

A acumulação de animais pode 
ser assim definida:

Acumulação de muitos animais 
e a falha em proporcionar padrões 
mínimos de nutrição, saneamento e 
cuidados veterinários e em agir sobre 
a condição deteriorante dos animais 
(incluindo doenças, fome ou morte) e 
do ambiente (p. ex., superpopulação, 
condições extremamente insalubres). 
A acumulação de animais pode 
ser uma manifestação especial 
do transtorno de acumulação. A 
maioria dos indivíduos que acumula 
animais também acumula objetos 
inanimados. As diferenças mais 
proeminentes entre a acumulação de 
animais e de objetos são a extensão 
das condições insalubres e o insight 
mais pobre na acumulação de 
animais. (APA, 2014, p. 290).

De acordo com os estudos 
do médico veterinário 
epidemiologista Patronek 

(1999), 76% dos acumuladores 
são mulheres, em sua maioria 
solteiras, viúvas ou divorciadas.
Para um resultado positivo no 

atendimento dessas pessoas, a 
abordagem tem que partir de uma 
equipe composta por diversos 
profissionais, tais como: assistentes 
sociais, psicólogos, médicos, 
agentes de zoonoses e veterinários, 
para que possam atingir o objetivo 
que é a saúde dos animais e da 
pessoa acumuladora. Abordagens 
somente de ONG ś ou órgãos 
de proteção animal não trazem 
resultados satisfatórios na maioria 
dos casos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hoje, a convivência humano-
animal está cada vez maior em 
todas as cidades do Brasil e do 
mundo e, com isso, o Poder 
Público precisa progressivamente 
investir nessa causa, construindo 
políticas sólidas de proteção e 
direito dos animais norteadas em 
três pontos importantes: educação 
e conscientização, castração de 
animais e, adoção. 

Esses três pontos, bem 
estruturados, podem fazer com 
que as cidades tenham seus 
animais bem mais protegidos e 
com uma população que respeita 
seus direitos, com menos maus 
tratos e abandono, abolindo de vez 
a situação dos abrigos e protetores 
lotados de animais a espera de 
lares. 

Para a alegria de quem ama os 
animais, em nosso país existem 
diversas cidades caminhando em 
passos largos na implementação de 
políticas públicas de sucesso para 
a proteção dos animais, como o 
caso de Niterói, no Estado do Rio de 
Janeiro.
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS E O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL EMPRESARIAL

RESUMO

Este artigo busca apresentar 
uma breve discussão sobre 

algumas questões entre Mudanças 
Climáticas e o Desenvolvimento 
Sustentável Empresarial. 
Ressalta-se que não é possível 
pensar na construção de uma 
sociedade produtiva sem pensar 
nas consequências dessa ação 
ao meio ambiente que vivemos. 
As mudanças climáticas trazem 
consequências para os negócios, 
logo temos urgência em pensar 
estratégias para evitar danos 
ao meio ambiente ao passo que 
o desenvolvimento sustentável 
traz ao debate a necessidade do 
reconhecimento de que os recursos 
naturais são finitos. Desse modo é 
necessário pensar conexões entre 
economia e natureza no âmbito do 
desenvolvimento sustentável frente 
à ameaça das mudanças climáticas.

Palavras chaves: Mudanças 
Climáticas, Desenvolvimento 
Sustentável, Meio Ambiente, 
Globalização.

Vista do Setor Costeiro Lagunar do PARNIT. Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Niterói.

INTRODUÇÃO
O tema foi elegido devido 

sua atualidade e relevância. As 
mudanças climáticas trazem 
consequências para os negócios, 
portanto, temos urgência em pensar 
estratégias para evitar prejuízos 
ao meio ambiente evitando 
assim perdas para as empresas. 
O desenvolvimento sustentável 
no âmbito organizacional está 
relacionado à forma como se 
praticam os negócios de maneira a 
permitir que os meios ambientais 
não se esgotem futuramente.

1.  MUDANÇAS  CLIMÁTICAS 
A variação do clima é um 

fenômeno natural apresentando 
períodos de mudanças intensas 
em algumas fases da história 
do planeta, porém a velocidade 
da alteração climática que vem 
acontecendo é considerada um 
fenômeno atípico. 

A luz da sustentabilidade 
há a necessidade das empresas 
se reinventarem para alcançar 
reduções dos impactos ambientais 
sem diminuírem seus ganhos. 
A crescente preocupação com a 
escassez dos recursos naturais 
e com o futuro das próximas 
gerações fez surgir o conceito de 
Desenvolvimento Sustentável (DS), 
um modelo que prevê a integração 
entre economia, sociedade e 
meio ambiente. Nesse contexto, 
conferências internacionais 
foram realizadas com objetivo de 
promover possíveis atitudes que 
contribuam para a preservação do 
meio ambiente. Na Conferência 
das Nações Unidas sobre Meio 
Ambiente e o Desenvolvimento, 
realizada no Rio de Janeiro em 1992 
foi acordado e assinado a Agenda 
21, instrumento de planejamento 
para construção de sociedades 
sustentáveis, em diferentes bases 
geográficas, que concilia métodos 
de proteção ambiental, justiça Via Urbana de Niterói. Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Niterói
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1.1 CONFERÊNCIA DAS PARTES E 
PROTOCOLO DE QUIOTO

A Conferência das Partes (COPs) 
é um órgão supremo da Convenção 
Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima, que reúne 
anualmente os países Parte em 
conferências mundiais. Suas 
decisões, coletivas e consensuais, só 
podem ser tomadas se forem aceitas 
unanimemente pelas Partes, sendo 
soberanas e valendo para todos os 
países signatários. Seu objetivo é 
manter regularmente sob exame 
e tomar decisões necessárias para 
promover a efetiva implementação 
da Convenção e de quaisquer 
instrumentos jurídicos que a COPs 
possa adotar. 

Em 1997, na cidade de Quioto no 
Japão foi então realizada a terceira 
Conferência das Partes (COP 3), que 
culminou na adoção do Protocolo 
de Quioto que é um dos marcos 
mais importantes no combate à 
mudança climática. Ele define 
que os países industrializados 
reduziriam em pelo menos 5,2% 

suas emissões de gases de efeito 
estufa em relação aos níveis de 
1990 (Tabela 1). O Brasil ratificou 
o documento em 23 de agosto de 
2002, tendo sua aprovação interna 
se dado por meio do Decreto 
Legislativo nº 144 de 2002. Entre os 
principais emissores de gases de 
efeito estufa, somente os EUA não 
ratificaram o Protocolo.

 
1.2 MERCADO DE CARBONO: 
MECANISMOS DE 
DESENVOLVIMENTO LIMPO 
E OUTROS MECANISMOS DE 
FLEXIBILIZAÇÃO

A partir do Protocolo de Quioto 
ficou claro que o mercado poderia 
auxiliar no processo de redução 
das emissões de Gases Efeito 
Estufa (GEE), através da proposta 
de criar um valor transacionável 
para essas reduções. Dentro desse 
princípio foram estabelecidos 
mecanismos de flexibilização, 
entre eles o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), 
previsto no Artigo 12 do Protocolo, 
cujo objetivo visa o alcance do 
desenvolvimento sustentável 
em países em desenvolvimento 
a partir da implantação de 
tecnologias mais limpas nestes 
países, e a contribuição para 
que os países do Anexo I (tabela 
1) cumpram suas reduções de 
emissão. Com o ingresso do MDL, 
as empresas que não conseguirem 
diminuir suas emissões poderão 
comprar Reduções Certificadas 
de Emissões (RCE) ou Crédito 
de Carbono (CC), em países em 
desenvolvimento e usá-los para 
cumprir suas obrigações. As RCE 
ou CC criam um mercado para 
redução de GEE atribuindo um 
valor monetário à poluição. Os 
países em desenvolvimento devem 
utilizar o MDL para promover o 
desenvolvimento sustentável. 

 Além do MDL, existem outros 
dois mecanismos de flexibilização 
incluídos no Protocolo, que são o 
Comércio de Emissões (Emission 
Trade) e a Implementação 
Conjunta (IC). O Comércio de 
Emissões é definido no Artigo 17 
do Protocolo de Quioto. O referido 

artigo estabelece que cada país do 
Anexo I pode comercializar parte 
da redução de suas emissões que 
exceder as metas compromissadas. 
Já a Implementação Conjunta é um 
instrumento proposto pelos EUA, 
que permite a negociação bilateral 
de implementação conjunta de 
projetos de redução de emissões 
de GEE entre países integrantes do 
Anexo I. 

2. DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL 

O conceito de Desenvolvimento 
Sustentável (DS) é antigo e vem 
evoluindo ao longo do tempo 
deixando de ser um dado 
exclusivamente quantitativo para 
assumir cada vez mais um caráter 
qualitativo. A ideia de DS surge 
quando especialistas de vários 

TABELA 1: PAÍSES QUE COMPÕEM O ANEXO I 
DO PROTOCOLO DE QUIOTO 
1 Alemanha       
2 Austrália    
3 Áustria       
4 Bélgica    
5 Bulgária       
6 Canadá    
7 Comunidade Europeia    
8 Croácia    
9 Dinamarca    
  
10 Eslováquia   
11 Eslovênia       
12 Espanha    
13 Estados Unidos da América 
14 Estônia    
15 Rússia       
16 Finlândia    
17 França       
18 Grécia    
19 Hungria       
20 Irlanda    
21 Islândia       
22 Itália    
23 Japão      
24 Letônia    
25 Liechtenstein    
   
26 Lituânia    
27 Luxemburgo     
   
28 Mônaco    
29 Noruega       
30 Nova Zelândia  
31 Países Baixos       
32 Polônia    
33 Portugal        
34 Reino Unido e Irlanda do Norte 
35 República Theca     
36 Romênia    
37 Suécia      
38 Suíça    
39 Ucrânia       

social e eficiência econômica. 
Frente à ameaça real para a 

economia, as mudanças climáticas 
estão impulsionando as empresas 
para o desenvolvimento de 
ferramentas com o objetivo de 
aprimorar a avaliação dos riscos 
associados à mudança do clima, 
portanto gestão e mudanças 
climáticas estão em sintonia, 
objetivando minimizar os impactos 
da produção no meio ambiente. 
Podemos dizer que as Mudanças 
Climáticas são o conjunto de 
alterações nas condições do clima 
da Terra. Podem ser atribuídas 
direta ou indiretamente às 
atividades humanas que alteram 
a composição da atmosfera 
global. Embora o clima apresente 
mudanças ao longo da história da 
Terra, nota-se que as mudanças 
atuais apresentam alguns aspectos  
diferentes daqueles já que no 
passado elas decorreram de 
fenômenos naturais, por sua 
vez, a maior parte das mudanças 
climáticas atualmente são 
atribuídas as atividades humanas. 
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não ser único, ele acontece em 
várias camadas sociais, afetando 
as mais diversas dimensões, sem 
perder a autonomia de cada um 
desses processos. Ela é um processo 
complexo e, da mesma maneira 
que os problemas ambientais não 
se limitam às fronteiras nacionais, 
também a globalização se espalha 
por todo o globo de forma continua 
e em diversos graus de intensidade. 

Os problemas decorrentes do 
fenômeno de globalização geram 
a necessidade de preservação do 
meio ambiente e da sociedade no 
âmbito da sustentabilidade. 

A globalização e a 
sustentabilidade têm diversos 
pontos convergentes, devemos 
encontrar na dinâmica da 
globalização a resposta da 
sustentabilidade.

4. CONCLUSÃO
É inegável que as alterações 

climáticas representam grande 
ameaça ao desenvolvimento 
sustentável. As políticas de 
mercado de carbono não apenas 
geram oportunidades para as 
empresas aumentarem suas 
receitas e reduzirem seus custos, 
mas também criam a necessidade 
de gerenciar uma ampla variedade 

Ciclovia em área urbana. Fonte: Arquivo Prefeitura Municipal de Niterói.                                                                                                             

países se reuniram na Itália para 
debater o futuro do Planeta, este 
grupo conhecido como Clube de 
Roma publicaram o estudo “Limites 
do Crescimento”, referindo-se 
ao crescimento exponencial do 
consumo em contraponto aos 
recursos limitados do planeta. 

O conceito foi mais difundido 
com a publicação do Relatório 
Brundtland da Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 1987, o 
qual definiu o Desenvolvimento 
Sustentável como aquele que 
satisfaz as necessidades das 
gerações atuais sem comprometer a 
capacidade das gerações futuras de 
suprir suas próprias necessidades. 
A definição apresentada pela 
ONU, para o conceito de DS tem 
conteúdo político e amplo, voltado 
para o progresso econômico e 
social objetivando a conciliação 
entre crescimento econômico e 
conservação da natureza. 

Dentre as teorias de 
sustentabilidade há várias 
abordagens, uma delas apresenta 
o conceito de Pegada Ecológica o 
qual mede a pressão do consumo 
das populações humanas sobre 
os recursos naturais. O conceito 
está sujeito a oscilações de valores 
e de contextos políticos, sociais e 
econômicos e ainda está em plena 
construção. 

Um dos grandes desafios é 
identificar práticas sustentáveis 
para o desenvolvimento, em razão 
da indefinição e instabilidade do 
conceito de DS. Visando harmonizar 
dois objetivos: o desenvolvimento 
econômico e a conservação 
ambiental a definição mais aceita é 
que o desenvolvimento sustentável 
seja capaz de suprir as necessidades 
da geração atual, sem comprometer 
a capacidade de atender as 
necessidades das gerações futuras.

3. GLOBALIZAÇÃO
O capitalismo necessita do 

fim de limites geográficos e 
exploração de novos mercados. 
Porém, a globalização tem como 
efeito negativo o enfraquecimento 
cultural em favor de uma cultura 
fria, padronizada. Dentre os 

padrões que a globalização atinge, 
pode-se destacar o próprio modo de 
produção capitalista que existe em 
grande parte da Terra e apontado 
como um dos grandes precursores 
do agravamento dos problemas 
ambientais. Cabe salientar que 
a globalização é resultante de 
diversas relações sociais que dão 
origem a esse fenômeno, sendo esta 
não uma única e bem definida, mas 
a junção de diversos fenômenos. 
Diante das mudanças ocorridas até 
alcançarmos a chamada sociedade 
pós-industrial, com ênfase especial 
ao fenômeno da globalização e 
do agravamento dos problemas 
ambientais, manifesta-se a questão 
da sustentabilidade e gestão de 
recursos de forma consciente. 
Quando se fala em problemas 
ambientais reconhece-se sua 
influência global, imediatamente 
liga-se a esse problema ao fenômeno 
de globalização, sendo a busca da 
sustentabilidade possível quando 
alcançada de forma cooperativa 
e generalizada. Não obstante, as 
singularidades das localidades 
devem ser respeitadas, mesmo que o 
fenômeno da globalização já tenha 
padronizado certas condutas. 

A globalização é um processo 
que acontece simultaneamente, em 
ritmos variados e formas diversas, 
sendo dessa forma uma conjunção 
de processos. Além desse processo 
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de riscos associados às mudanças 
climáticas. Buscar ação mitigatória 
de forma integrada e coerente 
oferece a abordagem mais forte 
para permitir que os países, por 
conseguinte, as organizações, 
atinjam seus objetivos de maneira 
eficiente. Procuramos demonstrar 
o grau de condicionalidade dos 
conceitos de sustentabilidade 
frente às mudanças climáticas 
e quais impactos sobre as 
organizações. Em vista disso, 
ações urgentes para frear as 
mudanças climáticas e lidar com 
seus impactos é essencial para o 
sucesso da implementação dos 
objetivos de desenvolvimento 
sustentável nas organizações. 
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CONSCIENTIZAÇÃO E ENFRENTAMENTO 
NO COMBATE A INCÊNDIOS EM VEGETAÇÃO

PROGRAMA NITERÓI CONTRA QUEIMADAS:

RESUMO

O município de Niterói se 
destaca pela conservação 

de suas áreas verdes, no entanto, 
sofre como toda cidade urbana, 
com o problema de queimadas. A 
conservação de áreas verdes no 
ambiente urbanizado contribui 
para a qualidade de vida urbana, 
como também, para manutenção 
do equilíbrio ambiental. Tendo em 
vista a importância da conservação 
de áreas verdes e os episódios de 
fogo em vegetação no município de 
Niterói - RJ, nos anos de 2013 e 2014, 
a Prefeitura Municipal de Niterói 
(PMN), por meio da Secretaria 
Municipal de Defesa Civil e 
Geotecnia (SMDCG), desenvolveu 
o programa “Niterói Contra 
Queimadas”.

Palavras-chave: Defesa Civil. 
Focos de queimadas. Áreas verdes.

INTRODUÇÃO
A conservação de áreas verdes 

no ambiente urbanizado contribui 
para a qualidade de vida urbana, 
como também, para manutenção 
do equilíbrio ambiental. Tendo 
em vista que o ambiente urbano 
é caracterizado por grandes 
transformações antrópicas no 
território, a conservação de áreas 
verdes atua no combate à poluição 
do ar, auxilia na amenização 
térmica, área de lazer e recreação 
e atua também, como um 
importante agente na retenção das 
águas de precipitação, reduzindo 
a ocorrência de deslizamentos e 
inundações.

O   município de Niterói se 
destaca pela elevada porcentagem 
de áreas verdes em seu território, 
aproximadamente 56% – 
compreendido pelo bioma Mata 
Atlântica. As áreas verdes da 
cidade são protegidas e foram 
ampliadas constantemente nos 
últimos anos, atualmente possui 

nove unidades de conservação 
(UCs) dentre elas unidades de 
proteção integral e unidades de uso 
sustentável – que correspondem as 
áreas ambientalmente protegidas 
- caracterizadas por fragmentos 
florestais intercalados com áreas 
mais urbanizadas. 

Embora o município se 
destaque pela conservação de 
suas áreas verdes, sofre como toda 
cidade urbana, com o problema 
de queimadas. A queimada é 
caracterizada pelo uso do fogo de 
forma controlada como técnica 
agrícola. As queimadas quando não 
controladas podem desencadear 
grandes incêndios florestais. No 
ambiente urbano as queimadas 
geralmente são feitas por moradores 
que culturalmente possuem o 
hábito de atear fogo em “lixões” 
ou para “limpar terreno” em áreas 
de vegetação mais densa. Niterói 
sofre constantemente com focos 
de queimada em áreas vizinhas ou 
que fazem parte de unidades de 
conservação.

Nos anos de 2013 e 2014 
ocorreram episódios de focos de 
incêndio em vegetação decorrentes 

de intensa estiagem que acometeu 
a região sudeste e intensificadas 
pelas queimadas produzidas pelos 
moradores. Somente nos três 
primeiros meses de 2014 foram 
identificados mais de 600 focos de 
incêndio distribuídas por todo o 
município e a partir desse aumento 
do número de focos a Prefeitura 
Municipal de Niterói, por meio da 
Secretaria Municipal de Defesa 
Civil e Geotecnia (SMDCG), 
desenvolveu o programa “Niterói 
Contra Queimadas”. O programa 
Niterói Contra Queimadas tem 
como objetivo diminuir os 
focos de queimadas através da 
conscientização da população 
e formação de voluntariado. O 
programa conta com a colaboração 
do Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio de Janeiro (CBMERJ) e 
possui duas frentes de trabalho: 
A formação do Núcleo de Defesa 
Civil Comunitário de Queimadas 
(NUDEC Queimadas) e a Ronda 
Preventiva. A primeira corresponde 
à frente de capacitação de 
voluntariado, já a segunda 
conscientização dos moradores do 
entorno dos focos de queimada.

Figura 1 a.: Aula Prática em Trilhas, Niterói.                          Fonte: Acervo Defesa Civil de Niterói, 2016
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NUDEC CONTRA QUEIMADAS

O NUDEC de Queimadas é um 
curso de capacitação de voluntários 
para auxiliar exclusivamente na 
prevenção e no monitoramento 
de incêndios em vegetação no 
município de Niterói, objetivando 
além disso, uma parceria entre 
a prefeitura e a população no 
monitoramento dos focos de 
incêndio. Diferentemente do 
NUDEC comunidade que é voltado 
para moradores de comunidades de 
áreas de risco, o NUDEC Queimadas 
é aberto à toda a população do 
município com interesse em se 
tornar voluntário. Salienta-se que, 
a atuação do NUDEC Queimadas 
se dê especificamente na prevenção 
e preparação, e partindo dessa 
premissa é esperado que nas 
ocorrências de focos de incêndio 
os voluntários possam dar apoio às 
equipes de combate sem atuação 
direta.

O curso de NUDEC Queimadas 
conta com aulas teóricas e práticas, 
e é dividido em dois módulos: 
Módulo I e Módulo II. Nas aulas 
ministradas no curso de NUDEC 
Queimadas compreendem desde 
noções de prevenção à queimada e 

percepção de risco como também 
ao final do curso uma aula prática 
de simulação de transporte de 
feridos em trilhas no município de 
Niterói (Figura 1 a e 1 b). 

Ronda Preventiva Contra 
Queimadas

A Ronda Preventiva Contra 
Queimadas foi elaborada pela 
Defesa Civil de Niterói no ano de 
2015. De acordo com a Defesa Civil, a 
Ronda Preventiva Contra Queimada 
prevê ações coordenadas entre as 
diversas Secretarias subordinadas 
à Prefeitura em consonância 
a outros Órgãos externos. As 
secretarias que atuam em conjunto 
no Ronda Preventiva são: Secretaria 
Municipal de Defesa Civil - 
SMDCG, a Secretaria Municipal de 
Conservação e Serviços Públicos - 
SECONSER, Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade – 
SMARHS e Guarda Civil Municipal 
Ambiental. Além disso, contam 
também com a parceria de órgãos 
externos como a Companhia de 
Limpeza de Niterói - CLIN, INEA, 
Guarda Ambiental, Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado do 
Rio de Janeiro e voluntários dos 
NUDEC’s e do NUDEC Queimadas 

do Município. Os trajetos da Ronda 
Preventiva são traçados a partir da 
demanda de diversos setores como: 
demandas feitas por moradores, 
solicitações dos órgãos de defesa 
e proteção ambiental, ministério 
público e de forma estratégica pelos 
agentes do setor responsável pelas 
rondas (Minimização de Desastres 
Ensino e Pesquisa).

A Ronda Preventiva tem como 
objetivo conscientizar os moradores 
sobre os malefícios da queima de 
lixo doméstico, do uso indevido do 
fogo para limpar encostas e sobre 
outras práticas danosas à vegetação 
e ao meio ambiente. Dessa forma, 
os agentes juntamente com os 
voluntários e parceiros, percorrem 
as regiões limítrofes entre as 
comunidades e a vegetação e 
dialogam com a comunidade sobre 
os riscos. O diálogo é mantido de 
maneira informal, com o propósito 
de ser o mais compreensível 
possível, de modo que ocorra a 
conscientização como também a 
sensibilização e assim, estimular 
a mudança de comportamento do 
morador (Figura 2 a).

Concomitantemente ao diálogo 
de conscientização com o morador, 
ocorre também o cadastro 

Figura 1b: Aula prática de rapel em trilhas.                                                                                                                                        Fonte: Acervo Defesa Civil de Niterói
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georreferenciado, com a finalidade 
de se manter um banco de dados na 
Defesa Civil dos moradores vizinhos 
às áreas de vegetação, com o intuito 
de manter contato regularmente, 
e solicitar um feedback a respeito 
de ocorrências de queimadas e 
incêndios nas proximidades. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente, o NUDEC 

Queimadas já está na sua 6ª edição 
no módulo I e 4ª edição no módulo II 
e conta com aproximadamente 403 
voluntários capacitados atuando 
diariamente no monitoramento, 
conscientização e prevenção de 
queimadas no município de Niterói 
junto à prefeitura.

O NUDEC conta com o 
WhatsApp como ferramenta de 
comunicação entre voluntários e 
agentes da Defesa Civil. Todos os 
voluntários ao concluírem o curso 
são adicionados ao grupo principal, 
onde recebem diariamente 
o boletim meteorológico do 
município. Assim, todos ficam 
cientes das condições do tempo, 
umidade relativa do ar e alertas 
de risco de fogo em vegetação. 
Em contrapartida, os voluntários 
informam ao plantão quando 

identificam algum foco de incêndio 
ou observam algum balão para que 
os agentes da defesa civil tomem as 
providências necessárias.

A Ronda Preventiva atualmente 
conta com mais de 200 moradores 
já cadastrados e georreferenciados. 
E já percorreu 15 pontos da 
cidade, distribuídos por todas 
as regiões do município. Dos 
pontos percorridos pelas rondas 
73% estão localizados em área de 
comunidades. A concentração de 
focos de queimadas em áreas de 
comunidade se justificam por três 
motivos: as comunidades estão 
situadas nas áreas próximas as 
áreas de vegetação intensa (que 
correspondem as áreas de topos 
de morros); por motivos culturais, 
por falta de informação ou a falta 
de atendimento à serviços públicos 
de coleta, os moradores de áreas 
carentes  praticam a queima de 
lixo doméstico, queimada como 
método de “limpeza” de encosta e 
pela cultura de soltar balões.

Também foram identificados 
pontos situados em unidades de 
conservação (UCs) integral (PESET, 
PARNIT) e sustentável (SIMAPA), 
apresentando um total de 53% do 
total de pontos percorridos pelas 
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Figura 2 a: Agentes da Defesa Civil vistoriando áreas de queimadas.

rondas. A concentração de focos de 
queimadas em áreas de contato da 
vegetação nativa com a comunidade 
evidência e reforça a importância 
do trabalho de conscientização 
da população, como também, 
capacitação de voluntariado e 
fiscalização continua.
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ACIDENTES PROVOCADOS POR ANIMAIS PEÇONHENTOS, 
SUA  RELAÇÃO  COM  ALTERAÇÕES  AMBIENTAIS E PROBLEMAS 
DE INFRA-ESTRUTURA NOS CENTROS URBANOS

Acidentes provocados por 
animais peçonhentos 

representam um importante 
problema de saúde pública no 
Brasil. Embora considerados 
negligenciados, dados recentes do 
Ministério da Saúde revelam que 
esses acidentes são responsáveis 
pela segunda maior causa de 
envenenamento humano, somente 
sendo superados pela intoxicação 
relacionada ao uso de medicamentos, 
e provocam consideráveis 
taxas de morbimortalidade 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Os animais peçonhentos são 
aqueles que produzem substâncias 
tóxicas e as inoculam por meio de 
aparatos especiais, que podem ser 
dependendo da espécie, dentes 
modificados, aguilhões, ferrões, 
quelíceras, cerdas urticantes e 
nematocistos (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2019). No Brasil, estão 
relacionados à ocorrência de 
acidentes, espécies de serpentes, 
aracnídeos (escorpiões e aranhas), 
insetos das ordens Lepidóptera 
(mariposas e suas larvas), 
Himenóptera (abelhas, formigas e 
vespas) e Coleóptera (besouros), 
quilópodos (lacraias), peixes e 
cnidários (águas-vivas e caravelas). 

A fauna de serpentes do 
Brasil é rica em espécies, com 

aproximadamente 265 registradas 
até o momento, pertencentes a 73 
gêneros e 9 famílias. Dentro desse 
variado grupo, apenas a família 
Elapidae, representada pelo gênero 
Micrurus e a família Viperidae, 
representada pelos gêneros 
Bothrops, Lachesis e Crotalus 
possuem espécies de importância 
médica (MELGAREJO, 2009). 
Acidentes envolvendo serpentes 
podem levar a graves complicações 
até mesmo podendo evoluir para 
morte, caso a vítima não seja 
devidamente atendida em uma 
unidade de saúde. As serpentes são 
um dos principais grupos envolvidos 
nos acidentes e responsáveis por 
28.466 acidentes notificados no 
Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) no ano de 2017.

Larvas de lepidópteros causam 
acidentes com maior frequência 
do que as formas adultas 
(CARDOSO & HADDAD JR, 2009). 
Dentro deste grupo, provocam 
acidentes membros das famílias 
Megalopygidae (lagartas cabeludas) 
e Saturniidae (lagartas espinhudas). 
No Brasil, o gênero Lonomia possui 
maior relevância em saúde pública, 
destacando-se as espécies Lonomia 
obliqua e Lonomia achelous, 
conhecidas popularmente como 
taturanas, sendo o norte do país 

sua principal área de distribuição 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Foram notificados na base de 
dados do SINAN um total de 5.113 
acidentes provocados por lagartas 
no ano de 2017. Estes acidentes 
possuem evolução benigna na 
maioria dos casos, no entanto podem 
ocorrer complicações maiores 
evoluindo para a morte, no caso 
de acidentes envolvendo o gênero 
Lonomia. De maneira semelhante 
às lagartas, abelhas apresentam 
importância médica relevante, 
sendo responsáveis por 16.988 dos 
acidentes notificados no ano de 2017. 

Acidentes envolvendo aranhas e 
escorpiões foram responsáveis por 
156.678 notificações ano de 2017. 
Estes animais se distribuem por 
todas as regiões do planeta, com 
exceção da Antártica, ocupando 
diferentes ambientes, inclusive 
ambientes aquáticos, no caso das 
aranhas, desertos, florestas tropicais, 
super úmidas e em gradientes 
intermediários de vegetação, no caso 
dos escorpiões (LOURENÇO & VON 
EICKSTEDT, 2009; LUCAS, 2009).  No 
Brasil, são espécies de importância 
médica as aranhas pertencentes 
aos gêneros Phoneutria (aranha-
armadeira), Loxosceles (aranha-
marrom) e Latrodectus (viúva-
negra) e escorpiões do gênero Tityus 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Os acidentes envolvendo 
animais peçonhentos são muitas 
vezes considerados acidentes 
ocupacionais e acometem 
principalmente a população 
mais carente, com acesso 
limitado à educação e a serviços 
de saúde, como por exemplo, 
trabalhadores da agricultura e 
construção civil (MACHADO, 2018; 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Nestes  casos, as serpentes, 
escorpiões e aranhas 
possuem maior relevância. 

A presença de animais 
peçonhentos nos centros urbanos se Serpente peçonhenta do gênero Crotalus sp. Exposição no Museu da Vida FIOCRUZ. RJ 

Autor: Vinicius Marinho / Acervo: FIOCRUZ imagens / Responsável pela descrição: Amanda Simões
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relaciona diretamente a problemas 
de infra-estrutura urbana, como 
moradias inadequadas, deficiência 
de saneamento básico,  ocupação 
irregular do solo, crescimento 
urbano com grande fluxo de 
materiais de construção, além de 
hábitos negativos tradicionalmente 
adotados pela população, como 
o depósito de lixo e entulho nos 
domicílios e em terrenos baldios. O 
acúmulo de detritos no ambiente 
promove o aumento de vetores, 
tais como ratos e baratas, que por 
sua vez servem como fonte de 
alimento aos animais peçonhentos. 

A colonização de novos 
territórios tem contribuído com a 
destruição da mata atlântica desde a 
metade do século XIX. Este processo 
levou a remoção da cobertura 
vegetal original, durante o processo 
de ocupação da terra, modificando a 
paisagem natural para áreas abertas, 
diminuindo assim a qualidade e 
disponibilidade de habitats. Desta 
forma, as serpentes passaram 
a encontrar novos terrenos 
apropriados a sua proliferação nas 
áreas urbanas e sua presença deixou 
de ser um problema do exclusivo 
do ambiente rural (WEN et al, 2002; 
MELGAREJO, 2003). Este fato soma-
se as práticas sanitárias deficientes e 
desconhecimento populacional de 
medidas de prevenção, aumentando 
a chance de ocorrência dos acidentes. 

Acidentes escorpiônicos 
relacionam-se ao hábito 
peridomiciliar que estes 
animais possuem, sendo 
predominantemente urbanos, de 
hábitos noturnos, se alimentando 
principalmente de insetos. Nos 

últimos anos têm-se notado 
o aumento de notificações de 
acidentes envolvendo esses 
animais no Brasil. A capacidade 
de se abrigar em caixas de esgoto, 
de luz e telefone e a habilidade 
de procriação sem parceiro 
sexual através da partenogênese 
contribuem para a manutenção de 
sua presença nas cidades (BOLETIM 
INFORMATIVO DA VIGILÂNCIA 
AMBIENTAL EM SAÚDE, 2014). 

Devido ao seu comportamento 
alimentar, escorpiões são atraídos 
para locais onde haja lixo acumulado, 
facilitando o encontro de insetos 
que os servem de alimento, como 
por exemplo, baratas. No interior de 
residências, podem ser encontrados 
em armários, dentro de calçados 
ou sob peças de roupas deixadas 
no chão. Dentre os grupos mais 
expostos a estes acidentes, estão 
crianças, os trabalhadores da 
construção civil, madeireiras, 
distribuidoras de hortifrutigranjeiros 
e pessoas que permanecem maiores 
períodos no ambiente domiciliar 
(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). 
Populações que moram em áreas 
de encosta, necessitam ter maior 
atenção no período das chuvas, 
uma vez que escorpiões são mais 
ativos durante este período, os 
quais são os mais quentes do ano. É 
importante, no entanto se ressaltar 
que devido às alterações climáticas, 
os escorpiões têm se mostrado 
ativos ao longo de todo o ano.

Aranhas são comumente 
encontradas em depósitos, 
garagens, no interior de residências 
e outras construções humanas, 
alimentando-se principalmente 

de insetos (LUCAS, 2009). Suas 
teias são construídas em locais 
escuros, como fendas de barrancos, 
sob as cascas de árvores, telhas e 
tijolos, mas também no interior 
de residências, em rachaduras de 
parede, atrás de quadros e móveis 
e em vestimentas. Os acidentes 
ocorrem quando as aranhas são 
apertadas contra o corpo, como 
por exemplo, ao se calçar sapatos, 
manipulando-se entulho e, no 
caso da aranha-armadeira, no 
manuseio de legumes e frutas, 
especialmente banana, podendo 
afetar agricultores, trabalhadores 
envolvidos no comércio de frutas 
e verduras e de construção civil 
(ANTUNES & MÁLAQUE, 2009; 
MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019). 

Durante o período das chuvas 
as aranhas, tendem a se aproximar 
das áreas urbanas e casas, 
devido à ocorrência de erosões 
nas encostas (VITAL BRAZIL, 
2019). Durante sua temporada 
de acasalamento, as aranhas do 
gênero Phoneutria são mais ativas, 
podendo causar um aumento no 
número de acidentes (LUCAS, 2009).

A prevenção à ocorrência 
de acidentes provocados por 
aranhas, escorpiões e serpentes 
depende de ações individuais e 
coletivas, assim como a atuação 
de órgãos governamentais 
e preservação ambiental. 

As ações individuais e coletivas 
nos ambientes domiciliares e 
peridomiciliares incluem manter 
limpos quintais e jardins, não 
acumular folhas e nem lixo domiciliar, 
não jogar lixo em terrenos baldios 
e mantê-los limpos, manter fossas 
sépticas bem vedadas para evitar a 
passagem de insetos. No ambiente 
interno é importante vedar soleira 
das portas, reparar rodapés soltos 
e colocar telas nas janelas, pias, 
ralos ou tanque e telar aberturas 
de ventilação de porões, verificar 
calçados e roupas antes de usá-los. É 
importante ainda a retirada e coleta 
dos animais peçonhentos presentes 
no ambiente e a completa mudança 
do mesmo, para que se torne 
desfavorável a sua permanência. 

As ações governamentais 
incluem a garantia no fornecimento 

Aranha viúva-negra (Latrodectus sp.). Exposição no Museu da Vida FIOCRUZ. RJ 
Autor: Vinicius Marinho / Acervo: FIOCRUZ imagens / Responsável pela descrição: Amanda Simões
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de saneamento básico à população, 
coleta regular de lixo, possibilitar o 
acesso à moradia adequada, à saúde 
básica, fortalecimento dos sistemas 
de vigilância epidemiológica, 
medidas educativas junto à 
população e capacitação dos 
agentes de saúde envolvidos. Essas 
são medidas fundamentais para 
auxiliar na prevenção dos acidentes, 
como também na melhoria do 
atendimento após sua ocorrência. 

A preservação dos ambientes 
naturais é importante na manutenção 
dos hábitats dos animais, evitando 
assim que os mesmos possam 
se aproximar de residências, 
garantindo também a preservação 
de seus inimigos naturais como 
corujas, quatis, sapos e gambás. 

REFERÊNCIAS

ANTUNES, E.; MÁLAQUE, C.M.S. 
Mecanismo de Ação do Veneno 
de Phoneutria e aspectos clínicos 
do Foneutrismo. In: CARDOSO, J. 
L.C., FRANÇA, F. O. S., WEN, F.H., 
MALAQUE, C. M. S., HADDAD JR, 
V. Animais Peçonhentos no Brasil: 
Biologia, clínica e terapêutica. 2 ed: 
São Paulo: Sarvier, 2009, p 166-175.

BOLETIM INFORMATIVO DA 
VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM 
SAÚDE - Animais Peçonhentos 
| Ano 1 | Nº 01 | Janeiro de 2014. 
Governo do Distrito Federal 
Secretaria de Estado de Saúde 

Subsecretaria de Vigilância à Saúde. 
CARDOSO, J. L. C & HADDAD 

JR, V. Erucismo e Lepidopterismo. 
In: CARDOSO, J. L.C., FRANÇA, 
F. O. S., WEN, F.H., MALAQUE, 
C. M. S., HADDAD JR, V. Animais 
Peçonhentos no Brasil: Biologia, 
clínica e terapêutica. 2 ed: São 
Paulo: Sarvier, 2009, 236 – 239.

LUCAS, S. M. Aranhas de Interesse 
Médico no Brasil. In: CARDOSO, J. 
L.C., FRANÇA, F. O. S., WEN, F.H., 
MALAQUE, C. M. S., HADDAD JR, 
V. Animais Peçonhentos no Brasil: 
Biologia, clínica e terapêutica. 2 ed: 
São Paulo: Sarvier, 2009, p 157-165.  

MACHADO, C.; HORTA, M.A.; 
LEMOS, E. R. S.; A Situação Atual dos 
Acidentes por Animais Peçonhentos 
no estado do Rio de Janeiro. Trabalho 
apresentado no 54° Congresso da 
Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical. Centro de Convenções 
de Pernambuco, Olinda – PE, 2 A 5 
de setembro de 2018. Disponível 
em < https://www.abrasco.org.br/
site/eventos/outros-eventos/54o-
congresso-da-sociedade-brasileira-
de-medicina-tropical/32094/ > 
acesso em 20 de outubro de 2019.

MELGAREJO, A. R., 2003. 
Serpentes Peçonhentas no Brasil. 
In: Animais Peçonhentos no Brasil: 
Biologia, Clínica e Terapêutica dos 
Acidentes (J. L. C. Cardoso, F. O. S. 
França, Fan H. W., Málaque, C. M. 

S. e V. Haddad Jr., org.), pp. 33-61.
MELGAREJO, A. R. Serpentes 

Peçonhentas do Brasil. In: CARDOSO, 
J. L.C., FRANÇA, F. O. S., WEN, F.H., 
MALAQUE, C. M. S., HADDAD JR, 
V. Animais Peçonhentos no Brasil: 
Biologia, clínica e terapêutica. 2 
ed: São Paulo: Sarvier, 2009, 42-70.

MINISTÉRIO DA SAÚDE (Brasil). 
Secretaria de Vigilância em saúde. 
Acidentes de trabalho por animais 
peçonhentos entre trabalhadores do 
campo, floresta e águas, Brasil 2007 
a 2017. Boletim Epidemiologico n11 
volume 50 março 2019. Disponível 
em < https://portalarquivos2.
saude.gov.br/images/pdf/2019/
marco/29/2018-059.pdf < 
acesso em 4 agosto de 2019.

SINAN.   Disponível em < 
http://portalsinan.saude.gov.br/ 
> acesso em 25 de agosto de 2019.

VITAL BRAZIL. História do 
cientista Vital Brazil. Disponível 
em < http://www.vitalbrazil.
rj.gov.br/cientista.html > 
acesso em 8 de agosto de 2019

WEN, FH, CARDOSO, JLC, 
MALÁQUE, CMS, FRANÇA, FOS, 
SANT’ANNA, SS, FERNANDES, 
W, FURTADO et al. Influência 
das alterações ambientais na 
epidemiologia dos acidentes ofídicos 
e na distribuição geográfica das 
serpentes de importância médica 
nos estados de São Paulo e Paraná, 

Por:

Rodrigo de Franco da Silva 
Médico Veterinário, Especialista em 
Clinica Médica e Cirúrgica de Animais 
Selvagens e Exóticos.

Marcio Barizon Cepeda
Médico Veterinário da Vigilância Sanitária 
do Município de Saquarema, RJ. Doutor 
em Ciências Veterinárias pela UFRRJ. 

Aline Braga Moreno
Bióloga da Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustentabilidade 
de Niterói, RJ. Mestre em Ciências 
Veterinárias pela UFRRJEscorpião amarelo (Tityus serrulatus) capturado na Região dos Lagos, RJ. Foto: Marcio Cepeda.

1988-1997. Informe Epidemiológico 
do SUS 2002; 11: 45-7.       

ar T i g o l i V r e

VOLTAR



Pág. 31

Re v i s t a d o am b i e n t e d e ni t e R ó i ou t u b R o-20

UTILIZAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO NA MITIGAÇÃO AO 
ATROPELAMENTO DA FAUNA SILVESTRE NA ÁREA DO PARQUE 
NATURAL MUNICIPAL DE NITERÓI (PARNIT), NITERÓI, RJ.

Palavras-chave: Medidas 
de mitigação, Atropelamento 
de fauna, Fauna, Unidade 
de conservação, PARNIT.

INTRODUÇÃO: 

De acordo com informações 
do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 
2018) o município de Niterói 
apresenta uma frota aproximada 
de 268.251 veículos, sendo 187.289 
desta composta somente por 
automóveis. Paralelamente, a 
cidade de Niterói possui 56% de seu 
território composto por unidades de 
conservação e áreas ambientalmente 
protegidas (Atlas das Unidades 
de Conservação de Niterói, 2018). 

Sabe-se que, quando situadas no 
interior de unidades de conservação, 
as estradas afetam diretamente a 
vida silvestre local, sua preservação 
e integridade biológica e impactos 
relacionados aos atropelamentos, 
podem ser observados com maior 
frequência nestes locais. A ocorrência 
de atropelamentos de fauna silvestre 
tem sido relatada em estradas que 
cortam unidades de conservação 
de Niterói, a exemplo da pesquisa 
realizada por Silva (2018) no Parque 
Estadual da Serra da Tiririca. 

De maneira semelhante, dados 
oriundos da Secretaria de Meio 
Ambiente, Recursos Hídricos e 
Sustentabilidade de Niterói e da 
Coordenadoria de Meio Ambiente 
da Guarda Civil Municipal de 
Niterói, também revelam a 
ocorrência dos atropelamentos nas 
áreas circundantes, limítrofes e no 
interior dos fragmentos florestais 
pertencentes ao Parque Natural 
Municipal de Niterói (PARNIT). 

OBJETIVO:

O presente trabalho apresenta 
como objetivo, contribuir para a 
mitigação dos impactos ambientais 

gerados pelos atropelamentos 
da fauna silvestre no município, 
através de ações educativas, 
como a implantação de placas de 
sinalização nos pontos considerados 
críticos para ocorrência de 
atropelamentos, situados no interior 
do Parque Natural Municipal de 
Niterói (PARNIT), uma unidade 
de conservação de proteção 
integral do Município (Figura 1).

METODOLOGIA:

Primeiramente realizou-se um 
levantamento de informações sobre 
os locais onde há maior frequência 
de atropelamentos, assim como das 
espécies mais afetadas e suas áreas 
de travessia, consultando-se dados 

da Secretaria de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustentabilidade 
de Niterói (SMARHS) e registros 
da Coordenadoria de Meio 
Ambiente da Guarda Civil 
Municipal de Niterói (CMA). 

Após esta etapa, foi realizado o 
mapeamento dos pontos críticos 
de atropelamento, também 
denominados como hotspots, 
utilizando-se o Google Earth. Em 
seguida, a arte gráfica das placas foi 

desenvolvida através da utilização 
do programa Adobe Illustrator 
CC 2020, incluindo-se na arte das 
placas fotografias das espécies 
envolvidas nos atropelamentos, 
que foram cedidas por voluntários. 

Adicionalmente, foi elaborado 
um termo de compromisso 
ambiental (TCA) como um processo 
de administrativo da SMARHS, 
determinando como compensatória 
de supressão de vegetação, a 
conversão do passivo ambiental em 
materiais estruturais para a produção 
e instalação das referidas placas. 

RESULTADOS PRELIMINARES:

Foram mapeadas um total 
de cinco vias urbanas, que 

compreendem aproximadamente 
9.548 metros de extensão da cidade, 
onde foram registrados casos de 
atropelamento de animais como 
o cachorro-do-mato (Cerdocyon 
thous), gambás (Didelphis aurita), 
teiús (Salvator merianae) e jibóias 
(Boa constrictor). Constatou-se 
ainda que esses trechos estão 
localizados circundantes, limítrofes 
e no interior dos fragmentos 
florestais pertencentes ao PARNIT 

Figura 1 - Mapa do Parque Natural Municipal de Niterói. Fonte: Secretaria de Municipal Meio Ambiente, Recursos 
Hídricos e Sustentabilidade de Niterói. 
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(Figura 2).
Após a determinação das vias 

que irão receber as placas, foram 
desenvolvidos quatro modelos que 
irão, como ação inicial, respeitando-
se as normas vigentes e diretrizes 
das vias, ser instaladas na Estrada 
da Viração, uma via de faixa 
única, extensão de 616 metros e 
movimentação de carros em ambos 
os sentidos, que se encontra situada 
no Setor Montanha da Viração, 
interior do PARNIT (Figura 3).

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Espera-se que, após sua 
instalação, as placas de sinalização 
possam auxiliar, juntamente com 
as demais ações educativas já 
realizadas pela SMARHS, para 
mitigação aos atropelamentos 
de fauna silvestre na cidade de 
Niterói e que contribuam para 
sensibilizar os visitantes do Parque 
quanto à presença de indivíduos 
faunísticos e os impactos que a “não 
observância” das normas de trânsito 
acarretam sobre sua preservação.
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Figura 2 - Vias eleitas para a instalação de placas de sinalização sobre travessia de fauna, situadas circundantes, 
limítrofes e no interior dos fragmentos florestais pertencentes ao PARNIT. 

Figura 3 - Arte gráfica das placas a serem instaladas na Estrada da Viração, interior do PARNIT, produzidas através 
do programa Adobe Illustrator CC 2020.
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ENTREVISTA COM ANDRÉ PONTES DE ANDRADE COSTA 
COORDENADOR DE USO PÚBLICO PESET

REVAN: Sabemos que os 
Programas de Uso Público nas 
Unidades de Conservação têm 
como principal objetivo estreitar 
a relação entre a unidade e a 
sociedade. Neste sentido, quais 
ações têm sido realizadas para que 
o visitante tenha a oportunidade 
de conhecer mais e valorizar a UC?

ANDRÉ: As ações relacionadas 
ao Uso Público, nas Unidades de 
Conservação (UC) no Estado do 
Rio de Janeiro tem suas diretrizes 
definidas pelo Decreto Estadual nº 
42.483, de 27/05/2010, que define 
o Uso Público basicamente como 
visitação, nada melhor do que 
visitar o Parque para conhecê-lo 
melhor e valorizá-lo. Neste sentido, 
antes da pandemia do COVID-19, 
a equipe do PESET promovia uma 
série de atividades ao longo do ano, 
aproveitando datas comemorativas 
relacionadas ao meio ambiente 
ou em parceria com outras 
instituições. Foram realizados 
mutirões de reflorestamento, 
manejo de trilhas, coleta de resíduos 
sólidos, exposições fotográficas, 
caminhadas de monitoramento, 
palestras e divulgação do PESET em 
eventos de instituições parceiras. 

Além das ações relacionadas a 
visitas, com o objetivo de comunicar 
para sociedade sobre as ações que 
acontecem no Parque, mantemos 
atualizados seus perfis no Instagram 
(@parque.estadualserradatiririca) 
e Facebook (@PESerradaTiririca), 
além de uma página com várias 
informações sobre o Parque no 
site de visitação do INEA: http://
parquesestaduais.inea.rj.gov.br/

inea/
Dúvidas e sugestões podem ser 
encaminhadas para o e-mail 

peset.usopublico@inea.rj.gov.br

REVAN: Há alguma 
proposta para inclusão das 
comunidades do entorno?

ANDRÉ: Além da participação 
das associações de moradores no 
Conselho Consultivo do PESET, 
antes da Pandemia do COVID-19, 
realizávamos visitas nas escolas 
públicas da nossa Zona de 
Amortecimento. Um dos projetos 
mais  importantes, relacionados 

O Parque Estadual da Serra da Tiririca (PESET) é uma 
Unidade de Conservação de Uso Integral, situada nos 
municípios de Niterói e Maricá. É considerada como 
uma importante área conservada no perímetro urbano 
da Região Turística Metropolitana do Rio. Possui cerca 
de 3.500 hectares, notável diversidade de espécies de 
flora e fauna, se destacando também por seu valor 
turístico e paisagístico. Seus atrativos naturais atraem 
grande número de visitantes durante todo o ano.
Nesta edição, a Revista do Ambiente de Niterói 
entrevistou André Pontes de Andrade Costa, 
Coordenador de Uso Público do PESET.
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 Equipe do PESET e alunos e professores da Escola Municipal Altivo César no Morro das Andorinhas, PESET

André Costa - Coordenador de Uso Público PESET

http://parquesestaduais.inea.rj.gov.br/inea/ 
http://parquesestaduais.inea.rj.gov.br/inea/ 
http://parquesestaduais.inea.rj.gov.br/inea/ 
mailto:peset.usopublico%40inea.rj.gov.br?subject=
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às comunidades do entorno, é o 
Credenciamento de Condutores de 
Visitantes, que tem como objetivo 
capacitar moradores do entorno da 
UC para realizarem a prestação de 
serviço de condução de visitantes 
com mais qualidade e segurança, 
desse modo, favorecendo a geração 
de renda para a comunidade do 
entorno. Atualmente o PESET 
possui 17 condutores credenciados. 
A lista de contatos dos condutores 
está disponível na página do 
PESET, no site de visitação das 
Unidades de Conservação do INEA.
REVAN: De acordo com a Lei 
9.985/2000, as UCs devem favorecer 
condições e promover a educação 
e interpretação ambiental, a 
recreação em contato com a 
natureza e o turismo ecológico. 
Neste sentido, quais ações têm 
sido realizadas no PESET para 
cumprimento desta determinação?

ANDRÉ: Alinhado com a Lei do 
SNUC (Lei federal 9.985/2000) e 
também com a Política Nacional de 
Educação Ambiental (9.795/1999), 
o PESET realizava ações de apoio a 
Educação Ambiental, com visitas 
nas escolas, bem como recepcionava 
grupos de alunos e professores em 
nossas trilhas. Temos uma exposição 
itinerante de animais conservados 
e equipamentos de combate a 
incêndio, sucesso com a criançada! 
De acordo com o plano de manejo 
da UC, o PESET possui áreas para 
prática de esportes de aventura e 
turismo de aventura, e a maior parte 
das trilhas sinalizadas e manejadas.

REVAN: É realizado algum 
monitoramento das visitações? 
Existe algum impacto 
relacionado diretamente a elas?

ANDRÉ: A visitação nos principais 
atrativos do PESET é monitorada 
por equipamentos (ecocontadores) 
que ficam posicionados 
estrategicamente nas trilhas e 
registram dados automaticamente 
para calcularmos o número de 
visitas. Toda atividade humana 
gera impactos, a visitação também, 
um dos impactos mais visíveis é a 
compactação do solo no leito da 

trilha e remoção da  serrapilheira, 
existem outros impactos negativos 
que podem ser evitados de acordo 
com o comportamento do visitante, 
como por exemplo, a abertura 
de clareiras pode ser evitada se 
os visitantes respeitarem a fila 
indiana no leito da trilha e não 
abrir atalhos, impactos na fauna e 
na flora podem ser minimizados 
se não alimentarmos os animais e 
não descartarmos restos vegetais 
(ex.: cascas de frutas) no ambiente 
natural. O Costão de Itacoatiara é o 
local com maior visitação recreativa, 
e possui duas espécies endêmicas do 
Estado, que foram representadas na 
logo da PESET, são a perereca Scinax 
littoreus e a bromélia Alcantarea 
glaziouana. O comportamento 
dos visitantes é fundamental 
para preservação dessas espécies.

REVAN: Quais são os atrativos 
mais procurados do PESET?

ANDRÉ: De acordo com os 
dados de 2019 (pré-pandemia), 
os atrativos mais procurados do 
PESET são Trilha do Monte das 

Orações (206.779 visitantes), Trilha 
do Costão de Itacoatiara (83.261 
visitantes) e Trilha do Morro das 
Andorinhas (21.789 visitantes).

REVAN: Como é realizado o 
manejo e sinalização de trilhas?

ANDRÉ: O trabalho do corpo 
de Guarda-Parques do PESET 
é fundamental para o manejo 
das trilhas, monitoramento, 
resgates e combate a incêndios, 
a sinalização tem sido realizada 
com parcerias de instituições 
externas, o principal parceiro na 
sinalização do PESET é a EcoPonte.

REVAN: O Parque conta com 
o auxílio de voluntários?

ANDRÉ: O PESET foi a primeira 
Unidade de Conservação do Brasil 
e ser criada por uma ação civil 
pública. A sociedade civil organizada 
tem sido atuante desde a criação 
da UC e esse espírito participativo 
e sentimento de pertencimento 
permanece vivo nos voluntários! 
O programa de voluntariado em 
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O geógrafo André Costa conduzindo atividade educativa na área do PESET.
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Unidades de Conservação Estaduais 
foi instituído pela resolução INEA 
nº 138/2016, suas principais 
modalidades são o Voluntário 
Eventual e o Voluntário Regular 
(seleção através de edital). Existem 
cinco áreas temáticas nas quais o 
voluntário ambiental pode atuar: I - 
Educação Ambiental; II - Prestação 
de informações aos visitantes; III - 
Manutenção de trilhas e instalações; 
IV - Apoio a serviços administrativos; 
e V - Identificação de focos de 
incêndio e outros incidentes, 
sendo vedado ao voluntário 
ambiental o combate ao fogo.

REVAN: Como o período de 
isolamento social afetou 
as ações de uso público do 
PESET? Foi proposta alguma 
alternativa durante esse período?

ANDRÉ: O Governo do Estado 
do Rio de Janeiro publicou uma 
série decretos definindo medidas 
de enfrentamento da velocidade 
de contágio do COVID-19. Uma 
dessas ações, em março de 2020, 
foi suspender a visitação nas UC 
estaduais. Em junho de 2020 foi 
publicado um decreto autorizando 
a prática de atividades esportivas 
individuais. Nesse contexto de 
reabertura gradual das  Unidades 
de Conservação, o INEA publicou 
Portarias que definem regras 
de visitação de acordo com a 
realidade que estamos vivendo.
Durante o período de isolamento 
social, a visitação ficou suspensa, 
como alternativa para as atividades 
de visitação e educação ambiental, 
o PESET desenvolveu uma série de 
palestras que abordou temas úteis 
para que as pessoas pudessem 
ajudar o PESET de casa, oferecemos 
palestras como: Monitoramento 
com uso de GPS de smartphones, 
incêndios florestais (como evitar), 
Conhecendo o PESET (de casa), 
e outros temas que valorizam a 
relevância da UC, como por exemplo, 
Cliclo Hidrológico e o PESET.

REVAN: Quais os principais 
desafios enfrentados no 
programa de uso público?

ANDRÉ: Considerando a 
realidade das Unidades de 
Conservação no Estado e no país, 
existe um universo de desafios, 
principalmente relacionados 
a conservação dos atributos 
naturais e a sustentabilidade. 
No caso do PESET, podemos 
citar a regularização fundiária, 
comunicação com a sociedade e 
educação ambiental para melhorar 
a qualidade da visitação, tanto 
no comportamento do visitante, 
como na experiência de visitação.

REVAN: Quais são as perspectivas 
futuras para o programa 
de uso público do parque?

ANDRÉ: No momento, as 
perspectivas futuras, apontam no 
sentido de encontrarmos uma forma 
equilibrada e mais segura para a 
visitação, nesse sentido, o PESET 
adaptou procedimentos on-line 
para realizar o recredenciamento 
dos seus condutores de visitantes, 
temos esperança que, quando a 
pandemia passar, ou encontrarmos 
um “novo normal” mais estável, que 
possamos retomar nossas ações.

REVAN: As UCs podem contribuir 
para divulgar a história de Niterói 
e, consequentemente, do Estado 
do Rio de Janeiro. Ações de resgate 
à cultura são realizadas? Quais?

ANDRÉ: Temos a concepção do 
humano como parte do meio, nesse 
sentido, o Uso Público na interface 
da Unidade de Conservação com 

a sociedade, leva em consideração 
aspectos culturais e históricos. 
Um exemplo real da contribuição 
para divulgar fatos históricos 
relacionados a meio ambiente em 
Niterói e também em Maricá, é a 
trilha do Caminho Darwin. Além 
de um simples trajeto que liga os 
municípios, o principal tema dessa 
trilha é explorar a passagem do 
naturalista Charles Darwin, em 
1832. De acordo com seus registros 
no diário do navio HMS Beagle, 
Darwin ficou impressionado 
com a exuberância da floresta e 
descreveu suas impressões sobre 
a escravidão ao ficar hospedado 
na fazenda Itaocaia, localizada 
no Bairro Itaocaia, no muicípio 
de Maricá. Além dessa trilha, em 
outras áreas do PESET, as regras 
de uso  levam em consideração a 
cultura local, como modalidades 
esportivas e permanência de 
comunidades tradicionais, como 
exemplo, Quilombo do Grotão 
e Comunidade Tradicional 
do   Morro das Andorinhas.

Alunos da Escola Municipal Dario de Souza Castello observando a coleção biológica do PESET durante o Dia de 
Urubuzar 2019. 
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UM INSTRUMENTO DE CONTROLE SOCIAL PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DA AGENDA 2030

RELATÓRIO LOCAL VOLUNTÁRIO DOS ODS DE NITERÓI

re l a T o d e ex p e r i ê N C i a

RESUMO

Este artigo apresenta a 
experiência de elaboração 

do Relatório Voluntário Local 
(RLV) da cidade de Niterói. O RLV 
foi resultado de uma parceria 
entre a Prefeitura de Niterói e o 
ONU-Habitat, no contexto de um 
projeto global de fortalecimento 
de sistemas de responsabilidade 
pública e integração da Agenda 2030 
e dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS). Este tipo de 
relatório vem sendo estimulado 
pelo Sistema das Nações Unidas 
como ferramenta de transparência 
e controle social sobre o processo 
de implementação da Agenda 2030. 
Este relato apresenta o processo de 
elaboração do RLV, destacando as 
principais oportunidades e desafios 
identificados para o alcance dos 
ODS. Além disso, registra o histórico 
de construção deste instrumento de 
avaliação da Agenda 2030 em Niterói 
e divulgação para servidores e 
sociedade civil envolvidos nas etapas 
de formulação, implementação e 
avaliação das políticas locais de 
desenvolvimento sustentável.

Palavras-chave: Agenda 2030; 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável; planejamento 
estratégico; planejamento urbano; 
controle social.

INTRODUÇÃO

A Agenda 2030 foi estabelecida 
em setembro de 2015 quando líderes 
mundiais reuniram-se na sede da 
ONU, em Nova Iorque, para construir 
um plano voltado à erradicação 
da pobreza, proteção do planeta, 
alcance da paz e prosperidade das 
nações. O plano possui 17 Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) e 169 metas, para erradicar a 
pobreza e promover vida digna para 
todos com o pressuposto de “não 
deixar ninguém para trás”. 

Os ODS se constituíram como 
uma “linguagem universal” 
norteadora da elaboração dos 
planos nos governos gerando a 
oportunidade de instituírem suas 
ações em prol de um pacto global 
pelo desenvolvimento sustentável. 
O ODS 11 - Comunidades e 
Cidades Sustentáveis – reforçou a 
importância dos governos locais 
e regionais para o alcance dessa 
agenda. Trata-se do nível de 
governo mais próximo das pessoas 
para capturar características, 
expectativas e necessidades únicas 
dos cidadãos e territórios para o 
desenvolvimento de políticas que 
respondam diretamente aos riscos 
e às vulnerabilidades que a sua 
população enfrenta diariamente. 

O contexto da Pandemia de 
Covid-19 - que afetou de forma 
rápida e profunda nosso mundo - 
evidenciou ainda mais a importância 
dos governos locais para mitigar os 
seus efeitos, também demonstrou 
que é indispensável a cooperação 
multinível para enfrentar situações 
críticas e promover soluções 
efetivas. Não há como superar esta 
crise sozinho em nenhum nível de 
governo. Esforços compartilhados 
entre os governos locais e regionais, 
com o apoio da sociedade 
civil, por meio da cooperação 
descentralizada, constituem-
se como alicerces fundamentais 
para enfrentar desafios globais 
mais urgentes, como: mudanças 
climáticas e perda de biodiversidade, 
mudanças demográficas e aumento 
da desigualdade, entre outros.

Considerando a relevância dos 
governos locais e regionais, e suas 
associações e redes, o Sistema 
ONU tem orientado estratégias 
para a implementação das 
agendas universais por meio da 
localização dos objetivos globais e 
do desenvolvimento de Relatórios 
Locais Voluntários (RLV). Isso com 
o objetivo de ajudar os governos a 

fazerem balanços dos progressos 
realizados a partir das políticas 
implantadas e sua correlação com 
os ODS a fim de contribuir para a 
transparência e responsabilidade 
pública.  A “localização” das agendas 
universais incentivada pelo sistema 
ONU é um testemunho de apoio 
à coesão territorial e governança 
multinível. Atualmente, cerca de 30 
cidades já produziram os seus RLV, 
como Nova Iorque (EUA), Barcelona 
(Espanha), Oxaca (México), Cidade 
do Cabo (África), Suwon (Coreia do 
Sul), entre outras.

A Prefeitura de Niterói tem 
enveredado esforços na elaboração 
do seu RLV com a perspectiva 
de sua ampla divulgação a partir 
de dezembro de 2020. Trata-se 
do resultado de uma parceria 
que a Prefeitura de Niterói e a 
ONU-Habitat iniciaram em 2017 
através do projeto “Sistemas de 
Responsabilidade Pública para 
medir, monitorar e informar sobre 
políticas urbanas sustentáveis na 
América Latina”. Este relato de 
experiência apresenta, em linhas 
gerais, o processo de elaboração 
do RLV de Niterói, destacando 
principais oportunidades e desafios 
identificados para o alcance dos 
ODS. Serve ao propósito de registrar 
o histórico de construção deste 
instrumento de avaliação da Agenda 
2030 em Niterói e divulgá-lo para 
servidores e a sociedade civil.

PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO 
RLV

Para o desenvolvimento do 
relatório de cumprimento dos ODS, 
a ONU-Habitat, em parceria com 
a Prefeitura de Niterói, contratou 
uma consultoria especializada para 
analisar a atuação da gestão nas suas 
diferentes áreas e consolidar um 
documento oficial. O relatório teve 
como ponto de partida a análise dos 
documentos referentes à Agenda 
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2030 e a implementação dos ODS 
pelo ONU-Habitat em diferentes 
territórios. 

A base de alinhamento dos 
ODS com as políticas locais 
para a elaboração dos RVL é a 
vinculação com os instrumentos 
de planejamento setoriais. Nesse 
sentido, o Plano Estratégico Niterói 
que Queremos, o Plano Plurianual e 
o Plano Diretor, bem como os planos 
setoriais alicerçaram a construção 
do documento. Também foram 
realizadas entrevistas com gestores-
chave que pudessem providenciar 
mais informações sobre as políticas. 

Para levantamento das 
informações e construção dos 
indicadores a plataforma do 
observanit (http://observa.
niteroi.rj.gov.br/) forneceu as 
bases de seleção das métricas 
de desempenho. Sobre o recorte 
temporal do relatório, optou-se 
por trabalhar com as ações da 
gestão municipal desde 2013, a 
fim de analisar a continuidade da 
política implementada nas duas 

últimas gestões, tão importante 
para a consolidação das estratégias 
de governo. Por fim, cada análise 
temática apresenta uma seleção 
de novos possíveis indicadores, 
com metas e prazos pré-definidos, 
que possam ser necessários para 
contribuir no monitoramento da 
gestão pública.

BALANÇO DOS PRINCIPAIS 
RESULTADOS E DESAFIOS

O RLV de Niterói enfatizou 
a avaliação do ODS 11 e foi 
estruturado da seguinte forma: 
habitação, transporte sustentável, 
planejamento participativo, 
redução de riscos e espaços 
públicos. Adicionalmente foram 
incluídas três seções: i. políticas 
educacionais; ii. políticas de saúde; 
e iii. políticas de inclusão e redução 
de vulnerabilidades.

Importante ressaltar que 
Niterói tem investido de maneira 
substantiva na participação digital 
para a construção dos seus planos 

por meio da plataforma Colab.
re (https://app.colab.re/BR/RJ/
Niteroi). Ao todo foram realizadas 
quase 70 consultas mobilizando 
11.843 pessoas. A plataforma 
também é utilizada para que os 
cidadãos registrem fiscalizações 
relacionadas ao ordenamento 
urbano de maneira territorializada. 
O Colab.re já registrou mais de 50 
mil solicitações de serviços, com 
uma taxa de resolução de 83.89%.

Um dos maiores desafios de 
Niterói diz respeito à qualidade do 
ar devido à intensa circulação de 
veículos automotores. O número de 
carros aumentou 28% nos últimos 
10 anos, o que significa que há um 
carro para cada três habitantes. Esse 
desafio está sendo enfrentado com 
as diretrizes do novo Plano Diretor 
e do Plano de Mobilidade, e com 
projetos estruturantes voltados 
para a mobilidade sustentável, a 
expansão do transporte público e o 
fortalecimento da mobilidade ativa. 
Por meio do Programa Niterói de 
Bicicleta verificou-se a ampliação 

Mapa das cidades que já elaboraram os seus Relatórios Locais Voluntários  Fonte:  UN-Habitat and UCLG. (2020). Guidelines for Voluntary Local Reviews. 
Barcelona: UCLG.
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da rede cicloviária municipal de 
30,59 para 45 km de rotas cicláveis 
e a construção de um bicicletário 
público que atende mais de 600 
usuários diariamente.

A Transoceânica foi um dos 
projetos mais importantes de 
Niterói. Integra a Região Oceânica 
com o resto da cidade e inclui um 
roteiro exclusivo para o Sistema de 
Ônibus de Alto Nível em 11 estações. 
A Transoceânica reduziu o tempo de 
viagem dos passageiros de Charitas 
a Engenho do Mato de 1 hora para 
20 minutos. 

Sobre as políticas ambientais, 
Niterói passou a ter 42% de seu 
território protegido por unidades de 
conservação e 56% de áreas verdes. 
Também Niterói desenvolve há sete 
anos o Projeto Enseada Limpa para 
despoluição da Enseada de Jurujuba 
(parte da Baía de Guanabara). O 
índice de balneabilidade aumentou 
de 28% para 61% em quatro anos.

Na área da habitação, apesar da 
profunda segregação sócio-espacial 
do território, a gestão pública tem 
tomado medidas importantes 
para a democratização do acesso 
á terra, como a formulação de um 
Plano de Regularização Fundiária, 
o desenvolvimento de parcerias 
para elaboração de projetos de 
Assistência Técnica de Habitação 
de Interesse Social - ATHIS e a 
demarcação de ZEIS pelo novo 
Plano Diretor.

Um problema sério em muitas 
cidades brasileiras é o saneamento. 
Niterói tem 100% de abastecimento 
de água tratada e 95% da população 
tem acesso a rede de esgoto. Apenas 
10 cidades no Brasil têm mais de 80% 
da população com rede de esgoto.

Existem, no entanto, desafios 
significativos a serem enfrentados. 
No que diz respeito ao ODS 
11 destaca-se a aplicação dos 
instrumentos de acesso a terra, 
função social da propriedade e 
direito à cidade, contemplados no 
novo Plano Diretor Municipal. O 
desafio é consolidar esse direito 
junto com os demais planos 
estratégicos em desenvolvimento. 
A ocupação desordenada do solo 
urbano, somada à segregação sócio-
espacial do território e as condições 

precárias de habitabilidade que 
afetam seriamente a qualidade de 
vida de uma parte significativa da 
população, talvez sejam os maiores 
desafios a serem enfrentados e que 
demandam ações estratégicas e 
prioritárias pela gestão municipal.

Há ainda desafios importantes 
relacionados aos ODS 3 e 4. Na área 
da Saúde, o aumento da população 
idosa demandará investimentos 
significativos na oferta e qualidade 
dos serviços públicos. Na 
Educação, apesar dos importantes 
investimentos realizados nos 
últimos anos, há o desafio da 
melhoria da qualidade do ensino 
e da forma como são aplicados os 
gastos públicos.

Já em relação à reversão da 
desigualdade e o controle da 
vulnerabilidade, presentes nos ODS 
1 e 10, apesar de Niterói mostrar 
avanços significativos nos seus 
indicadores sociais e estar situado 
em bons patamares em comparação 
com as demais cidades brasileiras, 
há ainda desafios importantes a 
serem superados, relacionados 
sobretudo ao incentivo à Economia 
Solidária, ao combate à violência 
contra a mulher e à implementação 
de políticas efetivas para a população 
em situação de rua e dependentes 
químicos.     

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O RLV de Niterói tem se revelado 
uma ferramenta útil de controle 
social, que possibilita a avaliação do 
alcance dos ODS no nível local em 
diversas cidades ao redor do mundo, 
revelando avanços e temas que 
ainda necessitam ser trabalhados. 
Uma vez feita a publicação do 
primeiro RLV de Niterói, inicia-se 
o desafio de ampliar o diálogo e 
realizar dinâmicas participativas 
virtuais e presenciais, quando 
for possível, com amplo leque de 
atores da sociedade civil, para que 
a população possa opinar sobre seu 
conteúdo e contribuir com suas 
futuras atualizações até 2030.
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REFERÊNCIAS 

Guidelines for Voluntary Local 
Reviews: a comparative analysis 
of existing VLRs. Vol 1. UCLG, UN-
Habitat. Barcelona, First Published 
in Barcelona, 2020. Disponível 
em: https://unhabitat.org/sites/
default/files/2020/07/uclg_vlrlab_
guidelines_july_2020_final.pdf; 
acesso em 11/11/2020.
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V o l u N T a r i a d o

VOLTAR

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMinFLVsIosIyRSeWnNlzq10i4jAFeB6UzZU-o9T4lOVacHw/viewform?c=0&w=1
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Co N T r i b u i ç ã o d o l e i T o r

Quando toco as águas 
                                                         

Posso viajar na velocidade da luz
                                                          

Cruzei os oceanos pra encontrar Itaipu

Refrão 2x:
        

(Aqui) cresço verde e forte
          

Pra rumar depois pro norte
                   

E no meu ventre florescer
                                      

A minha semente germinar

Sonho com aventuras
                    

Mas neste mundo tenho 
                                                         
Mais que ondas pra enfrentar

Essa é minha história 
                         

  Saio, subo areia e mar

Refrão 2x:
             

(Depois) cresço verde e forte
          

Pra rumar depois pro norte
                   

E no meu ventre florescer
                   

A minha semente germinar
       

No ciclo da vida 
      

Do ovo traço na areia
              

A Esperança mais que certeira 
                                 
Que no mar Aruanã vou me tornar

Refrão:

 cresço verde e forte
      

Pra rumar depois pro norte
                   

E no meu ventre florescer
                     

A minha semente germinar

 cresço verde e forte
          

Pra rumar depois pro norte
                   

E no meu ventre florescer
                   

A minha semente germinar

   Cresço verde e forte
     

Pra rumar depois pro norte

E  Aruanã eu me tornar

Compositora: Amanda Vidal (Aruanã)
Cantores: Flávia Rubatino e Zé Júnior
Violões: Tuca Alves
Percussão: Alessandra Quintes
Gravação e mixagem: Luth Teixeira

“

”

Fotografia: Luiza Faresin
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http://www.uff.br/?q=tags/projeto-aruana#:~:text=Projeto%20da%20UFF%20estuda%20tartarugas,em%202009%20o%20Projeto%20Aruan%C3%A3.
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pu b l i q u e N a reVaN
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https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan
https://www.smarhs.niteroi.rj.gov.br/revan

