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“A mente que se abre a uma nova ideia jamais 

voltará ao seu tamanho original.” 

Albert Einstein 



 

 

RESUMO 

 
Esta monografia apresenta um estudo sobre sedimentação do solo e a atuação da Área de 

Proteção Ambiental de Guapimirim na preservação da região da Bacia Hidrográfica Guapi-

Macacu. As recomendações para a educação ambiental nas escolas, o conhecimento gerado 

no Instituo de Física da Universidade Federal Fluminense e as constantes notícias sobre 

degradação ambiental, nos motivou a abordar a temática meio ambiente neste trabalho. Para 

isso, realizamos um estudo teórico sobre a inserção da educação ambiental no currículo da 

Educação Básica, a Área de Proteção Ambiental e sobre o problema da sedimentação 

excessiva, além de visitas a campo, a fim de obter respostas práticas e estreitar laços com 

profissionais e comunidade local com a intenção de produzir um vídeo-entrevista com 

especialistas no assunto. Além do nosso aprimoramento profissional como professor de 

Física, este estudo possibilitou a produção e divulgação de um vídeo, o primeiro de uma 

sequência de três vídeos, denominada Educomunicação. É nossa expectativa que este vídeo – 

ICMBio: Educomunicação APA Guapimirim – sirva como material de divulgação científica e 

de apoio para professores de Ciências da Natureza que estejam interessados em inserir 

Educação Ambiental em suas práticas. 

 

Palavras-chave: Sedimentação. Educação Ambiental. Ensino de Física. Divulgação científica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 
This monograph will provide an analysis of the actions of Guapimirim Environmental 

Protection Area, from the standpoint of the conservation of the Guapi-Macacu watershed 

region. At the same time, we will present a study on the soil sedimentation on the area. Given 

the recommendations to include environmental education in schools, the knowledge built at 

the Physics Institute of Fluminense Federal University and the constant news about 

environmental debasement, we decided to address environmental issues. To meet that aim, we 

conducted a theoretical study over the inclusion of environmental education in the curriculum 

of grade school, over the Environmental Protection Area and on the problem of excessive 

sedimentation. At the same time, we engaged to field trips, to get useful responses and 

strengthen our ties with professionals and the local community to produce a video-interview 

with experts in the subject. Besides our professional improvement as a physics teacher, our 

study made possible the production and dissemination of a video, the first in a sequence of 

three, called Educomunicação. We trust that our video – ICMBio: Educomunicação APA 

Guapimirim – may serve to the teachers of natural sciences interested in integrating 

environmental education in their practices, both as a support and a material for scientific 

popularization. 

 

Keywords: Sedimentation. Environmental education. Physics teaching. Science 

popularization. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este estudo iniciou-se de uma maneira que acreditamos não ser comum, se 

comparada a outros trabalhos de igual importância. Tomamos conhecimento sobre a 

possibilidade de participar de grupo de estudo sobre Educação Ambiental, com vistas ao 

desenvolvimento de Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia – Licenciatura em Física) 

por meio de uma mensagem dos professores Lucia da Cruz de Almeida e Roberto Meigikos 

dos Anjos. 

Nossas dificuldades para envolvimento, ampliação e aprofundamento de 

conhecimentos sobre tema relativo à Educação em Ciências e a definição orientadores foram 

sanadas de imediato. Educação Ambiental, sem sombra de dúvidas, tem grande relevância 

para a vida de todos os seres que habitam este planeta. Além disso, vislumbramos como um 

desafio, uma chance de aprender sobre uma área que nunca tivemos contato direto durante a 

nossa formação acadêmica. 

Assim, para o desenvolvimento deste estudo será utilizado o conceito definido por 

Sauvé (2005), que descreve a Educação Ambiental da seguinte forma: 

 

 
[...] não é simplesmente uma ‘ferramenta’ para a resolução de problemas ou de 

gestão do meio ambiente. Trata-se de uma dimensão essencial da educação 

fundamental que diz respeito a uma esfera de interações que está na base do 

desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o meio em que vivemos, com 

essa ‘casa de vida’ compartilhada (p. 317). 

 

 

O ponto de referência teórico escolhido conversa com o documento oficial que trata 

da Educação Ambiental no Brasil, nomeado Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da 

Educação Básica (2013), no qual conceitua a Educação Ambiental “[...] como os processos 

pelos quais o indivíduo e a coletividade constroem conhecimentos, habilidades, atitudes e 

valores sociais, voltados para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade” (MEC/SEB/DICEI, 2013, p. 529). 

Quando o documento oficial pressupõe “[...] meio ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade de vida [...]” (ibid, p. 166), podemos identificar a “casa de 

vida” indicada por Sauvé. As interações que dão base ao desenvolvimento social e pessoal, a 

que Sauvé se refere, são reconhecidas nos ditos processos em que o coletivo e o indivíduo 

criam valores, conhecimentos e atitudes em prol da conservação do meio ambiente, expostos 

nas Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (ibid). 
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Em termos de organização e desenvolvimento Curricular, a Resolução N. 2, de 15 de 

junho de 2012 do Conselho Nacional de Educação (CNE) estabelece em seu Artigo 16 que: 

 

 

A inserção dos conhecimentos concernentes à Educação Ambiental nos currículos 

da Educação Básica e da Educação Superior pode ocorrer: I – pela transversalidade, 

mediante temas relacionados com o meio ambiente e a sustentabilidade 

socioambiental; II – como conteúdo dos componentes já constantes do currículo; III 

– pela combinação de transversalidade e de tratamento nos componentes curriculares 

[...] (MEC/CNE, 2012). 

 

 

Sobre essa questão curricular, entendemos que o desenvolvimento de uma 

investigação acadêmica que tenha como objeto de estudo a Educação Ambiental, além de 

atender aos preceitos da Resolução do CNE supramencionada, oportuniza ao futuro professor 

um aprimoramento da sua prática docente no que tange à transversalidade da Educação 

Ambiental no ensino de Física.    

Sobre essa oportunidade, é inegável o reconhecimento das pesquisas desenvolvidas 

no Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais (LARA) da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), todavia, a questão que se coloca é: Quais trilhas podem ser construídas 

para que os conhecimentos gerados no LARA se estendam para a formação do professor de 

Física e, consequentemente, para a melhoria da Educação Ambiental? 

Nesse sentido, o desenvolvimento desta investigação acadêmica pode ser 

compreendido como um embrião para a construção de futuras respostas a essa pergunta e, 

sendo assim, colocamos como questão balizadora do nosso estudo a seguinte questão: Quais 

as possibilidades de construção de parceira entre a universidade e a escola para a divulgação 

de resultados de pesquisas do LARA relativas ao meio ambiente como objetos de 

conhecimento em espaços curriculares e extracurriculares de ensino de Ciências da Natureza? 

A construção de respostas para essas questões nos levou a constatação da 

necessidade do conceito de Educação Ambiental e as perspectivas atuais de sua inserção no 

âmbito da educação formal, cuja síntese se encontra no Capítulo 2. 

Devido às ações do LARA em Guapimirim, município do Estado do Rio de Janeiro, 

e da relevância da Bacia Hidrográfica Guapi-Macacu como contexto ambiental, essa região 

nos foi colocada inicialmente como campo de pesquisa. Nesse sentido, procuramos descrever 

os principais aspectos dessa região, por meio de um estudo teórico, cuja síntese é apresentada 

no Capítulo 3. 

A nosso ver, a compreensão sobre o meio ambiente e sua degradação, via ação 

humana, nessa região de proteção ambiental, nos auxiliaria na construção de respostas para as 



 

 

 

 

12 

 

questões mencionadas anteriormente e no alcance dos seguintes objetivos: Geral - Estreitar os 

laços entre a UFF, por meio do LARA, e a comunidade escolar do município de Guapimirim-

RJ ou de outros que se encontram mais próximos do município sede da UFF e  que 

apresentem questões ambientais similares, a fim de planejar ações que contribuam para 

minimizar os impactos ambientais na região, a partir da construção de práticas educativas que 

auxiliem na incorporação de elementos da educação ambiental como objetos de 

conhecimentos no ensino de Ciências da Natureza; Específico – Contribuir para a produção de 

uma coletânea de 3 vídeos-entrevista
1
 relativos à: importância ambiental da APA de 

Guapimirim; contribuição do LARA em prol do meio ambiente; Impactos do Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ) no meio ambiente da APA de Guapimirim.   

Tendo em vista a nossa pouca familiaridade com o conhecimento científico inerente 

ao objeto de estudo, houve a necessidade de adotarmos procedimentos metodológicos teórico-

práticos que serão mais bem detalhados no Capítulo 4. No momento nos antecipamos em 

esclarecer que o aspecto teórico refere-se aos estudos sobre a Bacia de Guapimirim, mais 

especificamente sobre a sua área de proteção ambiental, e sobre a aplicação de isótopos 

estáveis em estudos ambientais, enquanto que o aspecto prático está na visitação à APA de 

Guapimirim e na interação com especialistas em meio ambiente e proteção ambiental. 

Sendo assim, no Capítulo 5 são apresentados os principais elementos do 

conhecimento científico e das técnicas utilizadas pela equipe do LARA no reconhecimento da 

preservação ou degradação ambiental, decorrente da sedimentação excessiva do solo.  

O Capítulo 6 refere-se ao processo prático que se subdivide em duas partes: os 

principais aspectos que afloraram no trabalho de campo (visitação à APA de Guapimirim), 

inter-relacionados, sempre que possível com os estudos teóricos; a produção do vídeo-

entrevista 1 – importância ambiental da APA de Guapimirim, a partir das entrevistas com 

Olivar José Salles Bendelak e Juliana Cristina Fukuda, que aborda a atuação da APA e os 

projetos por ela desenvolvidos em prol da educação ambiental. 

Entendemos que esse vídeo, que ao longo do desenvolvimento desta monografia 

passou a ser denominado vídeo educomunicação 1 - ICMBio – Educomunicação APA 

Guapimirim, como um dos componentes da série, se configura como uma trilha para a 

socialização dos conhecimentos gerados pelo LARA em prol da melhoria da Educação 

                                                      
1
 A responsabilidade da produção dos vídeos-entrevista que compõem a série é dos licenciandos em Física, 

membros do grupo de estudo, Kalleb de Oliveira Cabral Lopes Paz (autor desta monografia), André Luis de 

Oliveira Machado e Priscila Diane Garcia. Todavia, para cada um deles, houve a atribuição de coordenador da 

produção. 
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Ambiental, cuja proposição para a exploração no ambiente escolar será objeto de estudo no 

desenvolvimento de trabalhos futuros. 

No Capítulo 7 apresentamos considerações a respeito dos resultados obtidos ao longo 

deste estudo e do produto didático construído, o vídeo-entrevista referente à importância da 

APA de Guapimirim. Também aqui falamos sobre o que mais pode ser gerado seguindo a 

linha desenvolvida nesta monografia.  
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2 EDUCAÇÃO AMBIENTAL: CONCEITOS E PERSPECTIVAS 

CURRICULARES NO BRASIL 

 
Antes de definirmos um conceito que sirva de resposta para a pergunta “O que é 

educação ambiental?”, devemos ter ciência também do contrário, ou seja, do que não é 

educação ambiental, do que ela não trata e de como ela não deve ser vista e trabalhada. 

Sobre este ponto, Sauvé (2005) enuncia que:  

 

 

A educação ambiental não é, portanto, uma ‘forma’ de educação (uma ‘educação 

para...’) entre inúmeras outras; não é simplesmente uma ‘ferramenta’ para a 

resolução de problemas ou de gestão do meio ambiente. Trata-se de uma dimensão 

essencial da educação fundamental que diz respeito a uma esfera de interações que 

está na base do desenvolvimento pessoal e social: a da relação com o meio em que 

vivemos, com essa ‘casa de vida’ compartilhada (p.317).  

 

 

Conforme o pensamento de Reigota (2017), ainda que as questões relacionadas à 

proteção dos recursos naturais, espécies vegetais e animais tenham clara importância, não 

devemos basear os fundamentos da educação ambiental apenas nos aspectos biológicos da 

natureza.  

Esta educação deve ser mais do que falar sobre o meio ambiente ou defendê-lo. Ela 

precisa ter seus alicerces na relação da sociedade com o meio, em como nós seres humanos 

nos comportamos neste ambiente vivo e com seus demais moradores. As pessoas são os 

agentes causadores de impactos na natureza, e o modo como fazemos isso tem raiz na cultura 

de cada sociedade, de cada comunidade que ocupa um determinado lugar no espaço.  

 

 

Pensar as nossas relações cotidianas com os outros seres humanos e espécies 

animais e vegetais e procurar alterá-las (nos casos negativos) ou ampliá-las (nos 

casos positivos) numa perspectiva que garanta a possibilidade de se viver 

dignamente é um processo (pedagógico e politico) fundamental e que caracteriza 

essa perspectiva de educação (REIGOTA, 2017, s.p).  

 

 

Na perspectiva de Sauvé (2005): 

 

 

A educação ambiental acompanha e sustenta de início o surgimento e a 

concretização de um projeto de melhora da relação de cada um com o mundo, cujo 

significado ela ajuda a construir, em função das características de cada contexto em 

que intervém (p. 321). 

 

 

Posto isso, falta-nos compreender como seria interessante que os profissionais de 

educação agissem a fim de incorporar este tema na sua prática docente. Para isto, é necessário 
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ter em mente que todos os indivíduos da sociedade são alvos, já que todos eles coexistem, 

causam alterações e sofrem os efeitos destas no mesmo ambiente
2
. 

Segundo Marcatto (2002), as exigências da educação ambiental podem, 

didaticamente, ser separadas em dois grupos: “Educação Formal” e “Educação Informal”. O 

primeiro diz respeito aos meios tradicionais de ensino (escola, professores, alunos), já o 

segundo se refere a qualquer grupo de pessoas com que se esteja trabalhando. Nesse sentido, 

Sauvé (2005) recomenda que: 

 

 

Em vista de sua amplitude e por exigir mudanças em profundidade, o projeto 

educativo da educação ambiental é certamente de difícil realização. Ele requer o 

envolvimento de toda a sociedade educativa: escolas, museus, parques, 

municipalidades, organismos comunitários, empresas etc. Cabe a cada ator definir 

seu ‘nicho’ educacional na educação ambiental, em função do contexto particular de 

sua intervenção, do grupo alvo a que se dirige e dos recursos de que dispõe: trata-se 

de escolher objetivos e estratégias de modo oportuno e realista, sem esquecer, 

contudo, do conjunto de outros objetivos e estratégias possíveis (p. 319). 

 

 

Dando ênfase à chamada Educação Formal
3
, Marcatto (2002) evidencia como a 

educação ambiental é discutida e formalizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), da seguinte forma: 

 

 

A Educação Ambiental será considerada na concepção dos conteúdos curriculares de 

todos os níveis de ensino, sem constituir disciplina específica, implicando 

desenvolvimento de hábitos e atitudes sadias de conservação ambiental e respeito à 

natureza, a partir do cotidiano da vida, da escola e da sociedade (BRASIL
4
, 1996 

apud MARCATTO, 2002). 

 

Percebemos que essa forma de inserção da educação ambiental no âmbito da 

educação formal prevista na LDB de 1996, é ratificada pela Lei N. 9.795/99 e pelo Decreto N. 

4281/2001 que a regulamentou, como pode ser observado nos Artigos 2 e 10 (parágrafo 1º) da 

referida lei, nos quais, a educação ambiental:  

[...] é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 

educativo, em caráter formal e não-formal [...] será desenvolvida como uma prática 

educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis e modalidades do 

ensino formal. [...] não deve ser implantada como disciplina específica no currículo 

de ensino (BRASIL 1999). 

                                                      
2
 Quando digo aqui “mesmo meio ambiente”, estou me referindo ao planeta Terra. Por mais que povos possam 

habitar regiões extremamente afastadas umas das outras, os impactos ambientais podem, e serão em sua maioria, 

propagados e/ou causarão efeitos em outras regiões.  
3
 Compreendida como aquela que tem um currículo, isto é, um percurso de ensino e aprendizagens a ser 

cumprido.  
4
 BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei N. 9394, de dezembro de 1996. 1996. 
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Em consonância com as legislações mencionadas anteriormente, as atuais Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica incorporam as normas estabelecidas na 

Resolução Nº 2/2012 (MEC/CNE, 2012), de maneira que se encontra vigente que: 

 

 

A Educação Ambiental, respeitando a autonomia da dinâmica escolar e acadêmica, 

deve ser desenvolvida como uma prática educativa integrada e interdisciplinar, 

contínua e permanente em todas as fases, etapas, níveis e modalidades, não devendo, 

como regra, ser implantada como disciplina ou componente curricular específico 

(MEC/CNE, 2012 apud MEC/SEB/DICEI, 2013). 

 

 

Apesar de sua notória importância para o desenvolvimento de uma sociedade crítica 

e que viva em harmonia com o meio, a educação ambiental sofre com dificuldades para sua 

evolução. Sauvé (2005), a partir de outros estudos (RIST
5
, 1996; SAUVÉ; BERRYMAN; 

BRUNELLE, 2000), constata que:  

 

 

O principal desafio contemporâneo é a predominância da ideologia do 

desenvolvimento [...] expressa pela proposição da ‘educação para o 

desenvolvimento sustentável’. Aí, a educação é vista como um instrumento a serviço 

da conservação a longo prazo do meio ambiente, considerado este como um 

reservatório de recursos a serem explorados em função de um desenvolvimento 

(crescimento) econômico sustentável, encarado como a condição primeira do 

‘desenvolvimento humano’ (p. 320). 

 

 

É necessário compreender, como pensa Sauvé (2005, p. 320-321), que a educação 

ambiental não pode ser limitada a simplesmente uma gestão dos recursos naturais, mas sim 

um conjunto de conhecimentos que visa à melhora da relação do ser humano com o meio em 

que vive e com os outros seres vivos, sempre de maneira respeitosa, a fim de se construir uma 

sociedade mais responsável.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
5
 RIST, Gilbert. Le Développement histoire d’une croyance occidentale. Paris: Les Éditions Sciences Po, 1996. 
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3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL E A IMPORTÂNCIA DA BACIA 

HIDROGRÁFICA GUAPI-MACACU 

 

A Bacia hidrográfica Guapi-Macacu, localizada no Estado do Rio de Janeiro, no 

contexto da Mata Atlântica, com área de drenagem
6
 de aproximadamente 1640 km

2
, é, 

geograficamente, limitada “[...] ao norte e noroeste pela serra dos Órgãos, a nordeste pela 

serra de Macaé de Cima, à leste pelas serras da Botija e de Monte Azul e ao sul pelas serras 

do Sambê e dos Garcias” (SERRA E CIA, 2004, s/p). Em relação aos municípios, “[...] 

Cachoeira de Macacu tem 90% de sua área nesta bacia, Guapimirim tem aproximadamente 

95% e Itaboraí, 12%” (ibid). Na Figura 1, a região sombreada em verde demarca a área da 

referida bacia. 

Figura 1: Localização da Bacia Guapi-Macacu no mapa do RJ. 

 

 

Fonte: PEDREIRA; FIDALGO; ABREU (2009, p. 2112). 

 

Conforme descrição em diversos documentos, dentre os quais, Serra e Cia (2004) e 

Palmeira (2013), o rio Macacu com seus principais afluentes (São Joaquim, Bela Vista, 

Bengala, Soarinho, das Pedras, Pontilhão e Alto Jacu, pela margem esquerda, e os rios Duas 

Barras, Cassiano e Guapiaçu, seu maior afluente pela margem direita) se destaca na região da 

Bacia Guapi-Macacu. Com nascente a aproximadamente 1100 m de altitude na Serra dos 

Órgãos, em área do município de Cachoeiras de Macacu, esse rio percorre aproximadamente 

74 km até seu encontro com o rio Guapimirim. O rio Guapimirim nasce na Serra dos Órgãos, 

a cerca de 2000 m de altitude, atravessa a sub-rede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos, 

formando piscinas naturais, e possui 14 km de extensão. 

                                                      
6
 Área de drenagem, bacia de drenagem ou bacia hidrográfica e a área onde devido ao relevo e geografia, a água 

da chuva escorre para um rio principal e seus a fluentes. 
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A partir da confluência do rio Guapiaçu com o Macacu inicia-se o Canal de Imunana, 

construído pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS), com o 

objetivo de drenar as áreas frequentemente inundadas. 

 

 

A obra desviou o curso natural do Rio Macacu, que foi unido ao Rio Guapimirim e 

desconectado do Rio Caceribu. Sua área de drenagem foi enormemente aumentada, 

e o Rio Guapimirim, após receber as águas do Macacu-Guapiaçu, até sua foz na 

Baía de Guanabara, passou a ser chamado de Guapi-Macacu
7
. O Rio Macacu é o 

maior rio que deságua na Baía de Guanabara, tanto em extensão quanto em volume 

d’água (PALMEIRA, 2013, s/p). 

 

 

No mapa da Figura 2 estão assinalados os principais rios formadores da Bacia Guapi-

Macacu. 

Figura 2: Principais rios da Bacia Guapi-Macacu. 

 

Fonte: INEA / SCOM – Sociedade Civil Organizada Macacu
8
. 

 

A ocupação da área da bacia é predominantemente rural, com áreas de vegetação 

natural (Mata Atlântica, campos de altitude, campos inundáveis, manguezais e brejos), de 

agricultura e de pastagens. A Figura 3 ilustra áreas de vegetação das partes baixa e alta da 

Bacia. Segundo descrição de Francelino et al (s/d), 

                                                      
7
 Percorre mais 11 km, até sua foz na Baía de Guanabara. 

8
Disponível em: <https://www.ecodebate.com.br/2013/12/02/rj-barragem-do-rio-guapi-acu-em-cachoeiras-de-

macacu-e-alvo-de-criticas-e-pode-desabrigar-3-mil-agricultores/>. Acesso em: 11 set. 2018. 
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Na parte baixa da bacia verifica-se a presença de extensas áreas de pastagem 

associadas ao uso intensivo das encostas e a presença de pequenos fragmentos, 

localizados, sobretudo, nos topos de morro e nas partes mais altas observa-se a 

presença de extensas áreas cobertas por vegetação nativa em estado de conservação 

avançado (s/p). 

 

Figura 3: Padrões de paisagem ocorrentes na bacia.  

 

Fonte: FRANCELINO et al (s/d). 

Na Bacia do Guapi-Macacu, a área relativa ao município de Guapimirim abrange 

parcialmente 3 Unidades de Conservação (UC) que estão sob tutela federal: Parque 

Nacional da Serra dos Órgãos, Área de Proteção Ambiental de Petrópolis e Área de 

Proteção Ambiental de Guapimirim. A última UC mencionada tem sua localização na foz 

do Guapi e de outros rios do leste da Guanabara e foi criada pelo Decreto Presidencial Nº 

90.225 de 25 de setembro de 1984, para fins de proteção dos manguezais remanescentes no 

litoral da Baía de Guanabara (SERRA E CIA, 2004).  

Estudos relatam a riqueza da fauna encontrada na Bacia devido à reunião de “[...] 

uma quantidade expressiva de peixes nativos, podendo, sem qualquer dúvida, ser apontado 

como o principal ‘bolsão de biodiversidade’ da Bacia da Baía de Guanabara” (MMA/IBAMA, 

s/d, p. 6.48).  

Em termos das aves que compõem a sua fauna, já foram registradas 172 espécies, 

como por exemplo, gaivotas, socós, garças e gaviões, envolvendo um complexo grupo de 

aves residentes, visitantes e espécies que nidificam
9
 na região. Nesse sentido, a alta 

diversidade específica de sua avifauna evidencia a importância da Área de Proteção 

Ambiental (APA) de Guapimirim enquanto área de pouso de aves de arribação. A Figura 4 

ilustra uma espécie de ave que pode ser encontrada na região (ibid, s/d; O DIA, 2017). 

 

                                                      
9
Constroem seus ninhos na região. 
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Figura 4: Garça branca encontrada na região da Bacia Guapi-Macacu. 

 

Fonte: ALVES
10

 (2016). 

 

Ainda sobre a fauna local, são encontrados crustáceos e répteis, conforme a 

descrição a seguir: 

 

 

Nos seus bosques, sob as copas das árvores e raízes, os crustáceos, em especial o 

aratu-vermelho caranguejo de porte médio, com coloração vermelha nas patas 

fazem moradia. Os répteis, como os lagartos e jacarés, também circulam por ali. 

Nos troncos e raízes, a presença das ostras e cracas representam uma bela 

paisagem com a flora de algas (O DIA, 2017, s/p). 

 

 

A agricultura da região é predominante no cultivo da banana, mas também se 

encontra plantações da mandioca, cana de açúcar e laranja. 

Dados da Fundação Estadual de Engenharia e Meio Ambiente (FEEMA), 

instituição responsável pelo cadastramento de atividades industriais potencialmente 

poluidoras, informam que existem “[...] 14 indústrias situadas na região da bacia dos rios 

que drenam para o manguezal de Guapimirim. Todas são de porte médio” (s/d, p. 6.24). 

Também nessa área se encontra o COMPERJ (Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro), 

empreendimento da Petrobras, localizado no município de Itaboraí e destinado a refinar e 

transformar o petróleo proveniente da Bacia de Campos, no Norte Fluminense. A área mais 

escura demarcada na Figura 5 mostra a localização e extensão ocupada pelo COMPERJ. 

 

 

 

                                                      
10

Foto de ALVES, Márcio, veiculada na matéria “APA de Guapimirim abriga centenas de espécies de aves e os últimos 

35 botos da Baía de Guanabara”, do Jornal Extra de 13/02/2016. Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/rio/apa-

de-guapimirim-abriga-centenas-de-especies-de-aves-os-ultimos-35-botos-da-baia-de-guanabara-18663046.html>. Acesso 

em: 12 set. 2018. 
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Figura 5: Localização do COMPERJ 

 

Fonte: BARROS et al
11

. 

 

Outro aspecto muito ressaltado em diversos estudos refere-se à contribuição da Bacia 

do Guapi-Macacu para o abastecimento de água para vários municípios. De acordo Serra e 

Cia (2004, s/p), essa bacia “[...] é responsável pelo abastecimento de cerca de 2,5 milhões 

habitantes dos municípios de Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Itaboraí, São Gonçalo e 

Niterói, além de ser utilizada para irrigação e piscicultura”. Para tanto, a água é captada em 

Guapimirim, pelo Canal de Imunana e tratada por intermédio do sistema Imunana-Laranjal, 

cuja responsável pela operação é a Companhia Estadual de Águas e Esgoto (CEDAE), 

 

 

[...] que realiza o tratamento da água na ETA Laranjal, a partir da qual são 

abastecidos os municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Niterói, este último por meio 

da concessionária Águas de Niterói. Vale ressaltar que esse sistema é responsável, 

ainda, pelo abastecimento da Ilha de Paquetá, pertencente ao município do Rio de 

Janeiro. […] A ETA tem capacidade de projeto de 7 m³/s […]. (INEA, s/d, s/p). 
 

 

A APA de Guapimirim, como já mencionado, é uma das unidades de conservação da 

bacia. Como fruto de um movimento em prol do meio ambiente que envolveu tanto a 

sociedade civil quanto a comunidade científica, essa UC foi criada em 25 de setembro de 

1984. Com cerca de 14.340 hectares, está localizada na região mais ao fundo da Baía de 

Guanabara, cobrindo parte dos municípios de Magé, Itaboraí, Guapimirim e São Gonçalo. 

Nela se encontra a maior área de manguezal preservada do Estado do Rio de Janeiro. 

(ICMBIO-MMA, s/d, s/p). 

 

 

Tem como principal objetivo proteger os remanescentes de manguezais situados no 

recôncavo da Baía de Guanabara e assegurar a permanência e sobrevivência de 

                                                      
11

Disponível em <https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Mapa_comperj.jpg#file>. Acesso em: 13 set. 2018. 

http://www.bvambientebf.uerj.br/arquivos/ibge_sao_goncalo.htm
http://www.bvambientebf.uerj.br/arquivos/ibge_guapimirim.htm
http://www.jbrj.gov.br/pesquisa/projetos_especiais/manguezal.htm
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populações humanas que mantêm uma relação estreita com o ambiente, vivendo dos 

seus recursos naturais e mantendo ainda características tradicionais no convívio com 

a natureza (ICMBIO-MMA, s/d, s/p). 

 

 

A APA de Guapimirim também abriga a Estação Ecológica (ESEC) da Guanabara, 

cuja criação ocorreu mais recentemente, em 15 de fevereiro de 2006. Com cerca de 2 mil 

hectares, abrange parte dos municípios de Guapimirim e Itaboraí.  

 

 

É a área mais conservada de toda Baía de Guanabara, apresentando características 

ecológicas e biológicas compatíveis com os manguezais isentos de intervenção 

humana e agressiva. É a última área da Baía de Guanabara a apresentar 

características cênicas próximas ao período anterior à colonização europeia do País. 

Constitui um dos últimos trechos de manguezal contínuo de médio porte no estado 

do Rio de Janeiro (ibid).  

 

 

Na Figura 6 é apresentado um mapa em que as áreas, tanto da APA de Guapimirim, 

quanto da ESEC da Guanabara estão delimitadas. 

 

Figura 6: Localização e limitação da APA de Guapimirim e ESEC da Guanabara. 

 

Fonte: (ibid). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

23 

 

4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Como mencionado anteriormente, na introdução desta monografia, o Curso de 

Licenciatura em Física da UFF não privilegia a educação ambiental como conhecimento 

curricular na formação dos futuros professores. Todavia, esse conhecimento é essencial para 

um fazer docente adequado à formação de sujeitos que saibam respeitar e valorizar o meio 

ambiente. Nesse sentido, a oportunidade de elaborarmos nossa monografia na interface meio 

ambiente – Física se mostrou como uma possibilidade de enriquecer a nossa formação e 

futura prática docente. 

Cabe esclarecer que, apesar da elaboração desta monografia ser um trabalho 

individual, ela tem sua origem e delineamento em um grupo de estudo, ou seja, em um 

trabalho coletivo e, sendo assim, a partir da identificação de anseios e carências de 

conhecimento comuns aos licenciandos participantes do grupo, foram definidos 

procedimentos metodológicos também comuns para o desenvolvimento das monografias. 

Assim, logo no início do estudo o grupo tomou consciência de que uma carência era 

o conhecimento muito superficial sobre o objeto de estudo. Desse modo, em termos de 

procedimentos metodológicos, fez-se necessária a adoção de dois caminhos: um 

eminentemente teórico e o outro prático.  

O teórico foi pautado no estudo sobre o significado de educação ambiental e sua 

inserção no currículo da Educação Básica e nos conhecimentos científicos relacionados à 

prática de “diagnóstico da saúde ambiental” utilizadas no LARA-UFF. 

Para tanto, foram realizados levantamentos bibliográficos, fizemos leituras e 

assistimos aulas para a aprendizagem do conteúdo específico de Física. 

Em decorrência de ações anteriores do grupo do LARA na área da Bacia de 

Guapimirim, essa região despontou naturalmente como o contexto de nosso estudo. Contudo, 

uma melhor compreensão sobre a importância e os diferentes aspectos ambientais dessa 

região se fez necessária, exigindo também um estudo teórico que antecedeu o 

desenvolvimento da parte prática. 

A parte prática consistiu na visitação à APA de Guapimirim e na definição de 

recurso didático que viabilizasse a divulgação de resultados de pesquisas do LARA relativas 

ao meio ambiente como objetos de conhecimento em espaços curriculares e extracurriculares 

de ensino de Ciências da Natureza. 

Antes da visitação à APA de Guapimirim e a fim de alcançar os objetivos propostos 

na monografia, ficou definido que uma boa inciativa para a aproximação do LARA com as 
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escolas de Educação Básica seria a divulgação de seus resultados por meio de vídeos, de 

maneira a: sensibilizar os sujeitos do contexto escolar para a importância da preservação do 

meio ambiente; socializar o conhecimento do LARA relativo a técnicas e reconhecimento da 

“saúde ambiental” em determinadas regiões. 

Sendo assim, como descrito na Introdução desta monografia, ficou definido 

coletivamente no grupo que o alcance dos objetivos se daria pela produção de uma coletânea 

de 3 vídeos, cabendo ao autor desta monografia a coordenação e responsabilidade da 

produção do vídeo-entrevista relativo à: importância ambiental da APA de Guapimirim. 

Para tanto, foi elaborado um roteiro de entrevista (Apêndice 9) e realizados contatos 

com ambientalistas para a produção do vídeo que passou a ser denominado vídeo 

educomunicação 1. Esses contatos oportunizaram o planejamento de uma entrevista, 

primeiramente, com Olivar José Salles Bendelak, cuja autorização de uso de imagem se 

encontra no Anexo 10. 

Com o planejamento e a elaboração de roteiros realizados coletivamente pelos três 

licenciandos, foi prevista uma duração de 15 min para a realização da entrevista com 

perguntas e respostas contextualizadas. 

Uma narrativa ao fundo foi prevista para a condução da transição das 

perguntas/respostas da entrevista, por meio de imagens reais da APA (algumas cedidas, outras 

dos licenciandos/a responsáveis pela produção dos vídeos). 

Em termos de recursos, foi utilizada para a filmagem uma câmera fotográfica digital 

semi-profissional
12

 e um software para edição de vídeos disponível comercialmente
13

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
12

 Câmera fotográfica modelo Nikon COOLPIX L120. 
13

 Software Sony Vegas versão 15. 
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5 APLICAÇÃO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS EM ESTUDOS 

AMBIENTAIS 

É de conhecimento que mudanças climáticas originadas pelo anseio de crescimento 

econômico da população, que aumenta de proporções e altera sua dieta alimentar com o 

passar das décadas, causa intensos impactos no meio ambiente, como por exemplo, a 

degradação do solo.  

De acordo com dados da Organização das Nações Unidas para Alimentação e 

Agricultura, “aproximadamente 33% dos solos globais estão degradados” (AGÊNCIA 

BRASIL, 2017, s/p). Queimadas, desmatamentos, sobrepastoreio
14

 e monocultivo são causas 

responsáveis por expor o solo a processos de erosão, que contribuem para esse quadro 

alarmante. A erosão produz uma perda de camada de solo produtivo, diminui a capacidade de 

retenção de água, reduz o sequestro de carbono
15

 com a diminuição de recursos microbianos, 

matéria orgânica e nutrientes. Esse cenário obriga o uso em larga escala de fertilizantes e 

pesticidas, com o intuito de reestabelecer a qualidade produtiva do solo.  

Um dos resultados desta situação é a liberação excessiva de sedimentos no leito de 

rios, lagos etc. Esses sedimentos, além de causar o assoreamento dos canais fluviais e dos 

demais sistemas, carregam metais pesados provenientes da poluição e do uso dos fertilizantes 

e pesticidas nas áreas que margeiam os rios, contribuindo para a perda da qualidade da água 

das bacias hidrográficas (FIDALGO et al, 2011). Identificar a origem desses sedimentos é 

ponto determinante para construir uma estratégia de recuperação do sistema, que é realizada 

através da aplicação de análises de isótopos estáveis presentes na matéria orgânica que 

compõe o solo e sedimentos.  

 

5.1 IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES DE SEDIMENTOS 

 

De acordo com especialistas, saber identificar regiões que apresentam o problema de 

sedimentação excessiva é o passo inicial para o estudo. Perguntas simples e importantes darão 

o caminho da pesquisa, como por exemplo: “Qual é a principal fonte de sedimentos?”. Em 

alguns lugares é possível perceber a olho nu a gravidade do problema, uma vez que o 

processo de erosão já está muito avançado e apresenta características marcantes. Existem 

outras situações em que a fonte dos sedimentos não está clara, mas outros pontos indicam o 

problema. 

                                                      
14

 Fenômeno em que a vegetação é exposta a pastoreio intensivo, sem conseguir se recuperar totalmente. 
15

 Processo em que organismos fotossintetizantes capturam gás carbônico (CO2) e lançam oxigênio (O2) na 

atmosfera. 



 

 

 

 

26 

 

Opções de ferramentas para reconhecer zonas de erosão são os mapas da região em 

questão, fotos de satélite, informações dos moradores e a observação in locus. As atividades 

humanas sem preocupação com a preservação ambiental são fortes causadoras da 

fragmentação dos solos. Um dano dessa falta de preocupação ou mesmo irresponsabilidade é, 

por exemplo, a retirada da mata ciliar, que deixa o solo que margeia o leito do rio exposto, 

como ilustrado na Figura 7.  

 
Figura 7: Margem de um rio exposta devido à retirada da mata ciliar. 

 

Fonte: BRASIL ESCOLA (s/d)
16

. 

 

Um elemento que traz informações sobre a “qualidade” ambiental do meio é a cor da 

água. Quando a liberação e sedimentos no solo superam o valor normal, a água fica turva.  A 

Figura 8 é uma imagem de satélite que indica a necessidade de avaliação do local, devido à 

aparente turbidez da água.  

 

Figura 8: imagem de satélite e turbidez da água 

 

Fonte: ECOA (2018)
17

. 

                                                      
16

 BRASIL ESCOLA. Tipos de erosão. s/d. Disponível em: <https://m.brasilescola.uol.com.br/geografia/tipos-

erosao.htm>. Acesso em: 19 jun. 2019. 
17

 ECOA. Assoreamento  nos rios da Bacia do Alto Paraguai. 2018. Disponível em: <https://ecoa.org.br/rios-da-

bacia-do-alto-paraguai-estao-assoreando/>. Acesso em: 19 jun. 2019.  

https://ecoa.org.br/rios-da-bacia-do-alto-paraguai-estao-assoreando/
https://ecoa.org.br/rios-da-bacia-do-alto-paraguai-estao-assoreando/
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Outra característica que indica a erosão nas margens de rios é a deposição do 

material que se soltou e foi carregado pela água em bancos de sedimentos, como o da foto da 

Figura 9.  

 
Figura 9: Banco de sedimentos ao longo do rio Taquari (MS). 

 

Fonte: ANDRADE (2015)
18

.  

 

Em algumas situações, a identificação da provável fonte de sedimentos fica facilitada 

por causa da grave erosão, também denominada de hot spots, já instalada na área. Todavia, há 

outras situações em que essas marcas não estão tão visíveis, e assim, se faz necessário o uso 

de técnicas mais apuradas para análise do solo e rastreamento da origem dos sedimentos. 

As técnicas de identificação das fontes dos sedimentos coletados exigiram o 

conhecimento prévio sobre o que são isótopos e o que é razão isotópica.  

Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possuem o mesmo número 

atômico, mas com quantidades de nêutrons diferentes, resultando em diferentes números de 

massa (MANUAL DA QUÍMICA, s/d, s/p). Estes elementos estão presentes em toda matéria 

que conhecemos, inclusive no corpo humano, como ilustrado na Figura 10. 

 

 

 

 

 

 

                                                      
18

 ANDRADE, Silvio. Banco de areia ao longo do rio Taquari, 2015. Disponível em: 

<https://www.correiodoestado.com.br/cidades/assoreamento-avanca-sobre-rios-da-macrobacia-do-alto-

paraguai/258206/>. Acesso em: 27 mai. 2019. 

https://www.correiodoestado.com.br/cidades/assoreamento-avanca-sobre-rios-da-macrobacia-do-alto-paraguai/258206/
https://www.correiodoestado.com.br/cidades/assoreamento-avanca-sobre-rios-da-macrobacia-do-alto-paraguai/258206/
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Figura 10: Distribuição de isótopos estáveis no corpo humano em uma pessoa de 50 kg. 

 

Fonte: CARDOSO (2018, p. 60). 

 

 Essa diferença entre o número de nêutrons ou de massa causa alterações no 

comportamento desses átomos durante reações químicas. Uma delas é referente à velocidade 

da reação, uma vez que o isótopo mais pesado (número de massa maior) é mais lento que o 

isótopo mais leve (número de massa menor) em reações cinéticas, que depende da mobilidade 

de um elemento ou da molécula para atravessar um meio: os isótopos mais leves realizam essa 

reação mais rápido. Um segundo tipo de alteração é durante a reação de troca, em que o 

isótopo mais pesado se concentra sempre onde as ligações químicas são mais fortes. Como 

essas reações geram alterações na proporção entre os isótopos leves e pesados, a consequência 

disto é o chamado fracionamento isotópico, que possui valores em uma parte a cada mil 

(1
0
/00), sendo, por convenção, representado em relação ao isótopo mais pesado (CARDOSO, 

2018, p. 58-59). 

O elemento utilizado no trabalho de CARDOSO (2018) e usado como exemplo aqui 

é o carbono. Não-metálico, tetravalente
19

, localizado na família 4A da tabela periódica. Seu 

símbolo é “C”, possui número atômico 6 e massa atômica 12. Este elemento é essencial à vida 

e está presente, principalmente, em compostos orgânicos (INFO ESCOLA, s/d, s/p).  

Razão isotópica é a relação existente entre o isótopo mais pesado e o mais leve. O 

método de Notação Delta em partes per mil (δ‰) é a melhor maneira de se correlacionar os 

valores. A fórmula padrão para o cálculo utilizando a Notação Delta, tomando como exemplo 

o isótopo 
13

C, é a seguinte: 

 

 

                                                      
19

 Capaz de fazer quatro ligações. 
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𝛿 𝐶13 =  [(
𝑅𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑅𝑃𝑎𝑑𝑟ã𝑜
) − 1] . 1000 0/00, 

 

Na qual, Ramostra é a razão entre os isótopos 
13

C e 
12

C encontrada na amostra e Rpadrão 

é o valor padrão dessa relação isotópica. Esses valores em um material ou amostra são 

determinados por espectrômetros de massa de razão isotópica (IRMS) (ibid, 2018, p. 60). 

 

 

Razões isotópicas elementares (bulk) de δ
2
H, δ

13
C, δ

15
N, δ

18
O e δ

34
S em amostras 

sólidas, líquidas e gasosas permitem traçar padrões, verificar mecanismos 

fisiológicos em organismos, fluxos energéticos em cadeias alimentares, fontes de 

poluição, paleodietas e vias de ciclagem de nutrientes em ecossistemas terrestres e 

aquáticos (ibid, 2018, p. 64-65). 
 

  

As amostras de sedimentos que são coletadas em reservatórios da bacia hidrográfica 

são ricas em matéria orgânica proveniente do lugar de onde se desprenderam do solo. A partir 

do estudo dessa matéria, analisando a razão isotópica de carbono (δ
13

C), é possível identificar 

a fonte do material recolhido por meio da matéria orgânica mais abundante na amostra. 

A chamada Análise Elementar, também conhecida como bulk, consegue, através de 

razão isotópica, fornecer valores que são usados para determinar o tipo de vegetação existente 

na área de onde o sedimento se soltou.  

As plantas podem ser classificadas, de acordo com seu processo de fotossíntese, em 

tipo C3 e tipo C4. A fotossíntese é basicamente o processo, no qual as plantas produzem 

matéria orgânica (aminoácidos, ácidos graxos e carboidratos) por meio da absorção de luz, 

gás carbônico (CO2) e água (H2O) e liberam gás oxigênio (O2) para a atmosfera.  

As plantas pertencentes ao tipo C3 convertem o CO2 em uma molécula orgânica 

chamada 3-fosfoglicerato, que possui três carbonos (por isso a denominação C3) e apresentam 

uma grande perda de água durante o processo. Aproximadamente, 85% das espécies de 

plantas existentes no planeta são do tipo C3 (NASCIMENTO, s/d, s/p). Alguns exemplos de 

plantas do tipo C3 estão ilustrados nas Figuras 11 e 12. 
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Figura 11: Plantação de trigo. 

 

 
 

Fonte: CLIMATEMPO CONSULTORIA (2016)
20

. 

 

Figura 12: Árvores de grande porte. 

 

 
 

Fonte: SOS RIOS DO BRASIL (2010)
21

. 

 

Outras plantas, principalmente que se desenvolvem em climas mais quentes, 

conseguiram melhorar a fixação de carbono e ainda conter a perda de água. Nestas o CO2 se 

fixa e o composto oxalacetato (com quatro carbonos) é formado. Exemplos das espécies do 

tipo C4 são o milho (Figura 13) e a cana de açúcar (NASCIMENTO, s/d, s/p). 

 
 

 

 

 

 

                                                      
20

 CLIMATEMPO CONSULTORIA. Frio chega na hora certa e contribui com início da plantação de trigo em 

Maringá (PR). 2016. Disponível em <http://www.climatempoconsultoria.com.br/frio-chega-na-hora-certa-e-

contribui-com-inicio-da-plantacao-de-trigo-em-maringa-pr/>. Acesso em: 19 jun. 2019.   

21
 SOS RIOS DO BRASIL. Semana da mata ciliar 2010 – Vídeo homenagem ao dia da árvore. 2010. Disponível 

em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com/2010/09/semana-da-mata-ciliar-2010-video.html?m=1>. Acesso em: 19 

jun. 2019.  

http://www.climatempoconsultoria.com.br/frio-chega-na-hora-certa-e-contribui-com-inicio-da-plantacao-de-trigo-em-maringa-pr/
http://www.climatempoconsultoria.com.br/frio-chega-na-hora-certa-e-contribui-com-inicio-da-plantacao-de-trigo-em-maringa-pr/
http://sosriosdobrasil.blogspot.com/2010/09/semana-da-mata-ciliar-2010-video.html?m=1
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Figura 13: Plantação de milho 

 

 
 

Fonte: AGRONOMOS (2011)
22

.  

 

Os valores de δ
13

C serão diferentes para cada uma dessas famílias C3 e C4, como 

mostrado na Tabela 1, devido às diferenças de velocidade da reação ou fracionamento 

isotópico durante o processo de fotossíntese entre as plantas. 

 

Tabela 1: Tipo de vegetação e seu valor de δ
13

C 

 

Tipo de vegetação Valor médio de δ
13

C Variação natural de δ
13

C 

C3 -26 
0
/00 -32

 0
/00  a -22 

0
/00 

C4 -12 
0
/00 -17 

0
/00 a -9 

0
/00 

 

Fonte: CARDOSO (2018, p. 63). 

 

 O equipamento utilizado na realização dessa análise é um espectrômetro de massa 

por razão isotópica que possui um analisador elementar acoplado ou EA-IRMS.  

Infelizmente a técnica de análise elementar limita-se a apenas à distinção entre 

plantas C3 e C4, não sendo útil quando as potenciais áreas fontes de sedimentos são ocupadas 

por vegetações que realizam o mesmo tipo de fotossíntese, ou seja, por plantas do mesmo tipo 

C3 (por exemplo, árvores frutíferas ou florestais) ou C4 (milho, cana de açúcar etc.). Neste 

caso é necessário utilizar uma técnica mais refinada.  

 As plantas produzem, por intermédio de variados processos, uma grande quantidade 

de compostos orgânicos que apresentam diferentes valores de δ
13

C. Sabendo disto, buscam-se 

valores de δ
13

C para compostos específicos pré-determinados. Esses compostos podem ser os 

ácidos graxos ou n-alcanos, que são solúveis em água e são transportados juntamente com os 

                                                      
22

 AGRONOMOS. Supervisionando a plantação de milho. 2011. Disponível em: 

<http://agronomos.ning.com/m/blogspot?id=3071024%3ABlogPost%3A137052>. Acesso em: 19 jnu. 2019. 
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sedimentos sólidos. Estes compostos podem ser chamados de específicos porque cada espécie 

de planta possui certo valor para δ
13

C em seus ácidos graxos.  

 A técnica que irá fornecer dados a cerca destes biomarcadores naturais é a Análise 

Isotópica em Compostos Específicos (CSSI), que utiliza sistemas de espectrometria de massas 

de razão isotópica acoplada a cromatografia gasosa por combustão
23

 (GC-C-IRMS), capazes 

de fornecer dados com maior resolução que o do sistema de EA-IRMS.  

 A técnica CSSI, além de discriminar os compostos orgânicos específicos naturais 

encontrados nos sedimentos, consegue fornecer resultados em que se pode identificar a 

presença de insumos químicos introduzidos nas plantações, como fertilizantes e pesticidas 

CARDOSO (2018).  

Para que a técnica de CSSI tenha êxito na sua aplicação e na análise dos resultados é 

preciso que o processo de coleta das amostras do solo siga certos protocolos para que o 

material seja representativo das características do local. As amostras devem ser coletadas nos 

bancos de sedimentos e nas suas possíveis fontes de processos de erosão do solo, rio acima, 

para que se possa fazer comparação entre estes  nos reservatórios de sedimentos, rio abaixo 

(CARDOSO, 2018, p. 46-47). É preciso ter cuidado com o manuseio das amostras e das 

ferramentas usadas no procedimento, a fim de não contaminar a porção de solo retirada com 

outras possíveis fontes de ácidos graxos. Coisas simples como suor, loção para as mãos e 

protetor solar são itens a serem evitados devido à facilidade do contato entre estes e a amostra. 

Uma técnica eficaz para anular a interferência desses produtos é esfregar nas mãos e 

ferramentas um pouco do solo que será trabalhado no local de coleta de uma dada amostra. Os 

instrumentos utilizados no processo de amostragem, no geral, são simples, como pás de inox, 

baldes e sacolas plásticas.  

O trabalho de Cardoso (ibid) traz resultados da aplicação da técnica CSSI na Bacia 

Guapi-Macacu que podem ser citados aqui. Por exemplo, em determinada situação a 

diferenciação entre fontes de sedimentos com plantas tipo C3 e C4 não foi possível através da 

análise apenas do bulk de δ
13

Corg (carbono presente na matéria orgânica), porém, por meio da 

análise dos ácidos graxos fica clara a distinção entre as amostras – no caso, foi possível 

identificar assinaturas próprias da plantação de milho e de cana-de-açúcar, além de traços de 

mata ciliar (p. 116 - 117). Resultados semelhante também pode ser visto na Tabela 2, em que 

                                                      
23

 “[...] processo no qual uma mistura química transportada por um líquido ou gás é separada em componentes 

como resultado da distribuição diferencial dos solutos à medida que eles fluem ao redor ou sobre uma fase 

estacionária líquida ou sólida” (PORTAL SÃO FRANCISCO, s/d, s/p). 
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são apresentados valores de δ
13

Corg para bulk e para CSSI (ácidos graxos) para plantas típicas 

cultivadas na Nova Zelândia. 

 

 

Tabela 2 - Valores de  
13

Corg obtidos por bulk e CSSI para plantas típicas cultivadas na Nova Zelândia 

(GIBBS, 2010). 

 

Uso do solo/ 

Fonte 

EASI CSSI (ácidos graxos) 

δ
13

C 

(‰) 

Mirístico 

(C14:0) 

(‰) 

Palmítico 

(C16:0) 

(‰) 

Oleico      

(C18:1) 

(‰) 

Pasto -22,2 -27,0 -24,0 -21,6 

Floresta Nativa (Nikau) -27,7 -34,9 -30,4 -28,2 

Floresta Nativa (Kauli) -25,1 -28,9 -25,6 -27,8 

Floresta de Pinos (madura) -26,2 -40,7 -32,4 -29,5 

Floresta de Pinos 

(derrubada) 

-26,5 -32,7 -28,7 -28,2 

Floresta de pinos (Sub-

solo) 

-26,2 -37,0 -29,1 -25,0 

Erva marinha (estário) -8,0 -11,7 -10,9 -16,9 

 
Fonte: CARDOSO (2018, p. 71-72). 

A partir da análise dos dados desta tabela é possível identificar que, embora não seja 

possível notar diferenças significativas entre valores de 
13

C obtidos por análise elementar 

(bulk) para plantas de mesma família C3 (florestas de pinheiros ou pinos), o mesmo não 

acontece para os valores obtidos por CSSI. 
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6 RESULTADOS  

6.1 VISITA À APA DE GUAPIMIRIM 

 

A visita realizada à APA de Guapimirim no dia 07 de junho de 2019 teve 

participação dos colegas André Luis de Oliveira Machado e Priscila Diane Garcia, além do 

Prof. Dr Roberto Meigikos dos Anjos e do Dr Renan Pereira Cardoso, e foi de grande 

importância para o reconhecimento do local e sua dinâmica, enquanto área de preservação 

ambiental. Foi realizado um passeio de barco pelo rio Macacu, da sede da APA até este 

desaguar na Baía de Guanabara. Durante todo o trajeto, e até em terra firme, o barqueiro que 

foi guia nesta jornada compartilhou conosco conhecimentos provenientes de sua experiência 

na região.  

Foi possível observar locais propícios, como o da Figura 14, para as retiradas de 

amostras de solo utilizadas na dissertação de doutorado de Renan Pereira Cardoso, trabalho 

base para a construção desta monografia. A vegetação que margeia o rio Macacu não é 

composta apenas por um tipo de árvore, mas sim por plantas de diferentes portes e que se 

estabeleceram ali segundo as suas capacidades de adaptação. As Figuras 15 e 16 mostram essa 

diversidade. Infelizmente também se percebe, apesar de em pequena quantidade, a presença 

de lixo na região, como garrafas pet e copos plásticos.  

 

Figura 14: Margem do rio Macacu própria para retirada de amostras. 

 

Fonte: Autor (2019). 
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Figura 15: Floresta de mangue na margem do rio Macacu. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Figura 16: Vegetação rasteira na margem do rio Macacu. 

 

Fonte: Autor (2019). 

 

Na ocasião dessa visita foi possível, também, uma conversa inicial com o senhor 

Olivar José Salles Bendelak, integrante do Núcleo de Educação Ambiental e Educomunicação 

do Núcleo de Gestão Integrada da APA de Guapimirim e a Estação Ecológica da Guanabara, 

na qual ele apresentou fotos, vídeos e material físico, ilustrados nas Figuras 17 e 18, usado 

para divulgação e educação ambiental com visitantes. Esse contato inicial nos mostrou a 

viabilidade e adequação da entrevista com o senhor Olivar para os propósitos estabelecidos 

para a produção do primeiro vídeo educomunicação.  
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Figura 17: Revista infantil produzida pela equipe da APA de Guapimirim (capa) 

 

Fonte: Autor (2019)
24

. 

 

Figura 18: Revista infantil produzida pela equipe da APA de Guapimirim (interior). 

 

Fonte: Autor (2019)
25

. 

                                                      
24

 A partir de material fornecido pela equipe da APA Guapimirim. 
25

 Idem nota anterior. 
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6.2 O VÍDEO EDUCOMUNICAÇÃO 1: ICMBIO – EDUCOMUNICAÇÃO APA 

GUAPIMIRIM 

 

Inicialmente, a entrevista sobre a APA de Guapimirim e os seus projetos voltados 

para educação ambiental deveria ser apenas com o Olivar Bendelak, porém, por sugestão do 

próprio entrevistado, a coordenadora do Núcleo de Educomunicação, Juliana Cristina Fukuda, 

também participou do vídeo. Devido a isso ocorreram mudanças na ordem de realização das 

perguntas e em seus conteúdos, ambas as mudanças visando que a entrevista se desenvolvesse 

de forma mais natural e menos mecânica.  

Na primeira metade do vídeo, cerca de 8 min, a entrevista é com a Juliana Cristina 

Fukuda, na qual são exploradas questões sobre a APA e o seu funcionamento. Em seguida, a 

entrevista transcorre com o Olivar Bendelak que trata das questões educacionais e dos 

projetos de conscientização realizados com os moradores e produtores locais e com os 

visitantes. 

Todo o vídeo foi gravado ao ar livre na sede da APA e possui algumas imagens 

disponibilizadas pela própria entidade e outras feitas por mim e/ou pelos meus colegas André 

e Priscila. 

A entrevista com a Juliana Fukuda nos esclareceu que um grande objetivo da APA 

de Guapimirim é a preservação dos manguezais na área da Baía de Guanabara e que um dos 

principais problemas enfrentados na região é a falta de saneamento básico. Com o Olivar 

Bendelak ficamos cientes dos projetos de educação ambiental desenvolvidos pela APA, por 

exemplo o “APA das escolas”, “Sítios Sustentáveis” e o projeto de Ecoturismo. 

A partir da realização dessas entrevistas e das conversas com os demais licenciandos 

do grupo, foi possível ter uma visão mais próxima do que realmente é feito e como é árduo o 

trabalho de recuperação das áreas degradadas e manutenção do ambiente preservado. É 

necessário mobilizar um grande número de pessoas, profissionais e moradores da região, para 

garantir que as conquistas benéficas ao meio ambiente não sejam perdidas e que novas 

possam ser alcançadas. 

O vídeo, ainda de maneira restrita, já que será submetido aos entrevistados antes de 

sua divulgação, pode ser acessado em: 

https://drive.google.com/open?id=1RapRZAsgIWhlnOJoKqVRDr5HImB906VE . 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve o intuito de fortalecer a importância da Educação ambiental e de 

sua divulgação, por meio do estudo da sedimentação excessiva na região da Bacia 

Hidrográfica Guapi-Macacu e da atuação da APA de Guapimirim na preservação e 

recuperação do meio ambiente do qual ela é responsável.  

Para tanto, buscamos entender quais seriam as possibilidades de parcerias entre a 

universidade e a escola que proporcionassem oportunidades para que a pesquisa desenvolvida 

no LARA relativa ao meio ambiente se transformasse em objetos de conhecimento para o 

ensino de Ciências da Natureza. Podemos dizer que nosso objetivo geral, que foi o de estreitar 

laços entre a UFF, por meio do LARA, e a comunidade escolar envolvida nas questões 

tratadas aqui, a fim de planejar ações que contribuam para minimizar impactos ambientais 

através da incorporação de elementos da educação ambiental como objetos de conhecimento 

em práticas educativas de disciplinas da área de Ciências da Natureza, teve êxito devido ao 

grande empenho de todos os envolvidos deste projeto e da receptividade e contribuição de 

toda equipe que trabalha na APA de Guapimirim, compartilhando conosco conhecimentos e 

vivências que certamente serão adicionados a nossa prática docente e a nossa formação como 

cidadãos críticos e sensíveis aos problemas do mundo e de seus habitantes.  

Quanto ao objetivo específico que consistia na construção de 3 vídeos-entrevista 

relativos à: importância ambiental da APA de Guapimirim; contribuição do LARA em prol do 

meio-ambiente; e impactos do COMPERJ no meio ambiente da APA de Guapimirim, 

afirmamos com toda certeza que atingimos excelentes resultados. O vídeo Educomunicação 1: 

ICMBio – Educomunicação APA de Guapimirim, referente a esta monografia, trouxe 

conhecimentos práticos sobre o cotidiano de uma instituição que se dedica à preservação do 

ecossistema sem se esquecer das pessoas que residem e dependem dele para sua subsistência. 

As entrevistas realizadas e as conversas informais com o Olivar Bendelak e com a Juliana 

Fukuda originaram em nós um sentimento de que devemos lutar pela preservação e pelo uso 

consciente dos recursos naturais disponíveis gratuitamente a humanidade. Este vídeo, 

abordando a APA de Guapimirim, não se restringe apenas a utilização em atividades na 

referida região, mas sim em qualquer outra que apresente problemas similares. 

É importante voltar a ressaltar que apesar de nesta monografia constar apenas um 

vídeo-entrevista, este integra uma coletânea de 3 vídeos e que, para o uso em atividades de 

ensino curriculares ou extracurriculares, devem ser utilizados todos os vídeos produzidos, ou 
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seja, este e aqueles pertencentes aos projetos de monografia dos licenciandos já citados neste 

texto. 

Acreditamos que este estudo possa se tornar algo maior, com outros produtos 

concretos e aplicáveis diretamente no ensino de Ciências da Natureza e na divulgação da 

importância da Educação Ambiental, como por exemplo: palestras com especialistas e com 

moradores das regiões que apresentem problemas semelhantes aos discutidos aqui nas escolas 

e em espaços não formais de ensino; projetos de conscientização junto a APA de Guapimirim; 

elaboração de sequências didáticas envolvendo Educação Ambiental para professores e 

futuros docentes, dentre outras ações.  

Por fim, vale ressaltar que a elaboração desta monografia, todo estudo necessário, 

com certeza é um ponto marcante na nossa formação acadêmica e profissional, visto que 

pretendemos levar adiante os estudos, com possibilidades de enveredar na área da Educação 

Ambiental, e que esta experiência já acrescentou pontos e reflexões que serão utilizados em 

sala de aula.   
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9 APÊNDICE 

 

ROTEIRO: VÍDEO EDUCOMUNICATIVO 1: ICMBIO – EDUCOMUNICAÇÃO 

APA GUAPIMIRIM 

 

- Responsável pela entrevista e produção: Kalleb Paz 
 

- Tema: APA Guapimirim 
 

- Título: ICMBio – Educomunicação APA Guapimirim 
 

- Entrevistado: Olivar José Salles Bendelak e Juliana Cristina Fukuda 
 

As cenas iniciais do vídeo veiculam fotos da APA de Guapimirim simultaneamente 

a um áudio do responsável pela entrevista: 

“A APA foi criada em 1984 pelo ICMbio e inicialmente teve objetivo de reflorestar 

as áreas de floresta de mangue às margens dos rios da Bacia Guapi- Macacu. Mas qual seria 

o motivo de tanta devastação?” Para responder essa e outras perguntas, os nossos 

entrevistados serão o Olivar Bendelak e a Juliana Fukuda, na APA Guapimirim. 

Perguntas ao entrevistado: 
 

1- O que é uma APA? Qual é a sua função? 
 

2- Quais os principais problemas ambientais identificados na APA Guapimirim? 

Caso haja necessidade, a pergunta será complementada com a seguinte questão: 

Algum problema resulta da sedimentação excessiva na região da bacia Guapi-

Macacu? 

3- Para a preservação da área da bacia que medidas a APA põe em prática? A 

fiscalização da região é efetiva? Há recursos (financeiros e humanos) para que 

esta seja feita de maneira satisfatória? 

4- Como é a comunicação com os pequenos produtores rurais da região? 

5- A APA desenvolve algum projeto ou material em parceria com a comunidade que 

seja voltado para educação ambiental? 

6- Como pessoas comuns podem denunciar crimes ambientais? 
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10 ANEXOS 

10.1 ANEXO A – AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM, SOM DE VOZ E NOME 

DE JULIANA CRISTINA FUKUDA 
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10.2 ANEXO B – AUTORIZAÇÃO DO USO DE IMAGEM, SOM DE VOZ E NOME 

DE OLIVAR JOSÉ SALLES BENDELAK  

 

 


