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RESUMO 

 

Vivemos no Brasil um momento de profundo ataque ao meio ambiente. Assuntos que 
pensávamos entendidos e superados, a respeito do desmatamento e aquecimento global, voltam 
com força às discussões, mesmo com todas as evidências e estudos apontando para seriedade e 
necessidade de intervenção nos problemas ambientais. Na segunda metade do século XX, após 
o acidente no reator nuclear de Chernobyl e após grandes capitais do mundo apresentarem os 
sintomas das mudanças climáticas, como o fenômeno smog, cresceu uma corrente mundial em 
defesa do meio ambiente, com acordos internacionais, que colocam em conflito os países 
desenvolvidos, contra os em desenvolvimento. No Brasil, a corrente começa a criar força nos 
anos 1980 e ao sediarmos a Conferência das nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Cnumad), também conhecida como ECO-92, Rio-92. A educação ambiental 
busca ultrapassar barreiras disciplinares e interferir no cotidiano dos estudantes, trazendo 
técnicas e atitudes sustentáveis, para posteriormente chegar a toda sociedade. Faz-se necessária 
a imediata mudança dos hábitos e costumes para preservar o que resta e tentar recuperar o que 
já foi destruído pelo homem. Dessa forma, pensando, primeiramente, a nível local, o foco deste 
estudo é a ação antrópica na Bacia Hidrográfica Guapi-Macacu. Situada no nordeste da Baía de 
Guanabara e abrangendo 3 municípios, ela é o destino de vários rios vindos da Região Serrana 
do Estado. Tendo um percentual transformado em Área de Preservação Ambiental de 
Guapimirim em 1984, a região é uma das únicas no Brasil com manguezal protegido, sendo 
habitat de diversas espécies de peixes, plantas, crustáceos e mamíferos, como o boto, símbolo 
da cidade do Rio. Pelo fato da bacia ser responsável pelo fornecimento de água de milhões de 
pessoas que vivem próximas, a urbanização descontrolada e as atividades exercidas ao longo 
do rio Macacu, tem impacto direto na qualidade da água e no assoreamento da Baía de 
Guanabara. Sabendo da urgência de uma intervenção, o conhecimento científico desenvolvido 
no LARA, Laboratório de Radiologia e Alterações Ambientais do Instituto de Física da UFF, é 
de grande importância para a preservação da região por se tratar de um dos poucos laboratórios 
brasileiros que possuem a infraestrutura necessária para análise de isótopos estáveis e que faz 
estudos de mudanças climáticas e degradação ambiental. Embasado na dissertação Dr. Renan 
Cardoso, que investigou as contribuições de sedimentação da obra da COMPERJ, esta 
monografia procurou construir meios de aproximação entre a pesquisa acadêmica em Física e 
a comunidade escolar para a sensibilização e divulgação de conhecimentos científicos que 
visam o respeito e a proteção do meio ambiente. O produto desta monografia é um vídeo 
educomunicação, em que o Prof. Dr. Roberto Meigikos Anjos, em entrevista, aborda a criação 
do LARA, a utilidade do conhecimento científico gerado nesse laboratório para a comunidade 
escolar e as piores consequências ambientais e econômicas do assoreamento da Bacia 
Hidrográfica, provocado pelo excesso de sedimentação proveniente do manejo inadequado do 
solo, pode causar.  

 

Palavras chave: Ensino de Física. Educação Ambiental. Vídeo educomunicação. Sedimentos. 
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ABSTRACT 

We live in Brazil a moment of profound attack on the environment. Issues that we thought 
understood and overcome, about deforestation and global warming, return strongly to the 
discussions, even with all the evidence and studies pointing to seriousness and need for 
intervention in environmental problems. In the second half of the twentieth century, after the 
accident at the Chernobyl nuclear reactor and after major capital cities in the world presented 
the symptoms of climate change, such as the smog phenomenon, a worldwide current in defense 
of the environment grew, with international agreements that put in conflict between developed 
and developing countries. In Brazil, the current begins to build momentum in the 1980s and as 
we host the United Nations Conference on Environment and Development (UNCTAD), also 
known as ECO-92, Rio-92. Environmental education seeks to overcome disciplinary barriers 
and interfere with students' daily life, bringing sustainable techniques and attitudes, to later 
reach the whole society. The immediate change of habits and customs is necessary to preserve 
what is left and try to recover what has already been destroyed by man. Thus, thinking primarily 
at the local level, the focus of this study is the anthropic action in the Guapi-Macacu Watershed. 
Located in the northeast of Guanabara Bay and covering 3 municipalities, it is the destination 
of several rivers coming from the highland region of the state. Having a percentage transformed 
into an Environmental Preservation Area of Guapimirim in 1984, the region is one of the only 
ones in Brazil with protected mangrove, being the habitat of several species of fish, plants, 
crustaceans and mammals, such as the boto, symbol of the city of Rio. Because the basin is 
responsible for supplying water to millions of people living nearby, uncontrolled urbanization 
and activities along the Macacu River have a direct impact on Guanabara Bay's water quality 
and siltation. Knowing the urgency of an intervention, the scientific knowledge developed at 
LARA, Laboratory of Radiology and Environmental Change of the Institute of Physics of UFF, 
is of great importance for the preservation of the region because it is one of the few Brazilian 
laboratories that have the necessary infrastructure. for stable isotope analysis and which studies 
climate change and environmental degradation. Based on the dissertation Dr Renan Cardoso, 
who investigated the contributions of sedimentation of the work of COMPERJ, this monograph 
sought to build means of approximation between academic research in physics and the school 
community for the sensitization and dissemination of scientific knowledge aimed at respect and 
protection. of the environment. The product of this monograph is an educommunication video, 
in which Prof. Dr. Roberto Meigikos Anjos, in an interview, discusses the creation of LARA, 
the usefulness of the scientific knowledge generated in this laboratory for the school community 
and the worst environmental and economic consequences of the watershed silting caused by the 
excess sedimentation resulting from the inadequate management of the soil, can cause. 

Keywords: Teaching physics; sedimentation; environment; educommunication 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Desde pequeno fui ensinado a preservar o meio ambiente e a respeitar a natureza, a 

não jogar lixo na rua e não maltratar os animais. Com o passar do tempo, as broncas que recebia, 

se tornaram costumes que passei a levar comigo, mas ao mesmo tempo vi que inserido numa 

sociedade, sozinho, não faria uma grande mudança. Quando vivemos em sociedade e queremos 

mudá-la para melhor, devemos começar da base. Pensando em todas essas questões, comecei a 

me interessar pela educação ambiental e pelos valores que esta carrega, tanto no cunho 

individual, como no coletivo. Para que haja uma verdadeira mudança, precisamos entrar na vida 

das pessoas, apresentar visões diferentes de mundo e de hábitos, que as façam enxergar que há 

possibilidade de usarmos o meio ambiente de maneira controlada, preservando o máximo 

possível sua integridade.  

Tenho um sentimento especial pela região de foco do nosso trabalho, a Bacia Guapi-

Macacu, por passar grande parte da minha adolescência e vida adulta em Teresópolis, 

Guapimirim e Cachoeiras de Macacu. Visitei cachoeiras, rios, pastos e trilhas de floresta adentro 

e por amar tanto esses lugares, desejo que meus futuros filhos, as próximas gerações, ou até 

mesmo pessoas que não tem relação alguma comigo, possam aproveitar da mesma natureza que 

eu usufruí e ainda usufruo. Minha motivação é pela fauna, flora e tudo de bom que a Terra nos 

dá e que merece nosso respeito acima de qualquer necessidade individual. Se a cultura indígena 

sobrevive há séculos usufruindo o meio ambiente sem agredi-lo, sem qualquer bem tecnológico, 

sei que podemos também, usar sem destruir, apenas fazendo isso de forma consciente. 

O aumento populacional das últimas décadas, aliado à falta de planejamento na 

expansão das cidades, tem como consequência atividades de exploração e construções em áreas 

que deveriam ser de preservação natural, como margens de rios e bacias hidrográficas. Este 

estudo tem como foco a Bacia Guapi-Macacu, importante área de preservação ambiental 

localizada na região metropolitana do Rio de Janeiro, que engloba alguns municípios e atende 

ao abastecimento de milhões de pessoas que ali residem. Além disso, a bacia é uma das poucas 

regiões que não sofreu os grandes impactos da ação antrópica, sendo santuário de diversas 

espécies de animais migratórios e endêmicos, como aves, crustáceos, peixes e mamíferos. 

O Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais (LARA), da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), possui recursos técnico-científicos e amplo conhecimento sobre a 

identificação das principais fontes de sedimentação e assoreamento de rios, particularmente dos 

afluentes da Bacia Guapi-Macacu. 

Nesse sentido, a questão que se coloca nesta monografia é: Que estratégias podem ser 
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adotadas junto à comunidade educacional do município de Guapimirim-RJ para que o 

conhecimento gerado no LARA contribua para uma melhor formação dos sujeitos, em assuntos 

relativos à preservação e desenvolvimento sustentável? 

Pressupomos que respostas a essa questão, contribuirão para a construção de uma 

parceria futura entre o LARA e a rede educacional de Guapimirim, no sentido de tornar viável 

a democratização de conhecimentos científicos, com a intenção de auxiliar os cidadãos na 

compreensão de que a utilização dos recursos que o meio ambiente oferece pode ser feita de 

modo consciente, com o mínimo possível de agressão ao ecossistema. 

Documentos importantes, dentre os quais, o relatório “Nosso Futuro Comum”, de 

autoria da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (World Commissionon 

Environmentand Development) ressalta que por meio da educação ambiental há a possibilidade 

de conscientização da população sobre o desenvolvimento sustentável, que atenderá as 

“necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de gerações futuras atenderem às 

suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46).  

Sendo assim, como objetivos da nossa investigação acadêmica são previstos os 

seguintes: Geral - Estreitar, por meio do LARA, os laços entre a UFF e a comunidade do 

munícipio de Guapimirim-RJ, a fim de planejar ações que contribuam para minimizar os 

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

incorporação de elementos da educação ambiental como objetos de conhecimentos no ensino 

de Ciências da Natureza; Específicos – Participar da equipe produtora1 de uma coletânea de 3 

vídeos-entrevista, denominados vídeos educomunicação, relativos: à importância ambiental da 

APA de Guapimirim; à contribuição do LARA em prol do meio ambiente; aos impactos do 

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

Guapimirim; Planejar e assumir a responsabilidade de todas as atividades (elaboração de 

roteiro, realização de entrevista simultânea a filmagem, seleção ou produção de imagens 

ilustrativas e edição do segundo vídeo educomunicação: Radioecologia: contribuições do 

LARA para o meio ambiente . 

Para tanto, se constituiu como etapa inicial desta monografia a conceituação de 

Educação Ambiental e as perspectivas atuais de sua inserção no âmbito da educação formal. 

Levando em consideração as ações e geração de conhecimento do LARA em prol do meio do 

meio ambiente, de uma maneira geral e mais especificamente na Bacia Hidrográfica Guapi-

 
1 Licenciandos: André Luís de Oliveira Machado; Kalleb de Oliveira Cabral Lopes Paz e Priscila Diane Garcia 
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Macacu, optamos por um melhor conhecimento teórico e descrição dos principais aspectos 

dessa região.  Os resultados decorrentes desses estudos são apresentados nos Capítulos 2 e 3, 

respectivamente. 

No Capítulo 4 tratamos dos principais elementos do conhecimento científico e das 

técnicas utilizadas pela equipe do LARA no reconhecimento da degradação ambiental, em 

especial, decorrente da sedimentação excessiva do solo e sobre as medidas e ações que podem 

ser tomadas para reduzi-la. Mostraremos como analisar qualitativamente os locais mais 

importantes para coleta, tipos de sedimento, tanto como identificar suas fontes, através de 

métodos analíticos e isotópicos. 

No Capítulo 5 são apresentados os principais procedimentos metodológicos, teóricos 

e práticos que balizaram a elaboração desta monografia, enquanto o Capítulo 6 aborda os 

resultados e o 7 as considerações finais.  

Por fim, nos Capítulos, 8, 9 e 10 constam respectivamente, a lista de obras citadas, 

Anexos e Apêndices. 
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2 O QUE É EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
 Os níveis alarmantes de poluição do solo, ar e água além da destruição da 

biodiversidade animal e vegetal produzidos pelo atual modelo de desenvolvimento desigual, 

excludente e predatório exigem uma mudança de atitude e alguns questionamentos ao modo 

que se faz uso do meio ambiente. 

  De acordo com Marcatto (2002), os problemas ambientais se manifestam 

primeiramente em nível local, boa parte das vezes, causados pelos humanos que ali residem. 

Por isso é de extrema importância que participem na discussão do problema e no diagnóstico, 

para que se implementem alternativas e ações para o uso consciente do meio, assim como as 

avaliações dos resultados. 

 As mudanças ambientais e a necessidade de ações influenciaram o pensamento na 

educação ambiental, que vem ganhando importância há algumas décadas. O ponto de partida 

foi o entendimento que o meio ambiente não é apenas a natureza, mas tudo ao redor do 

indivíduo e como este interage e se relaciona com ela, forjando identidades e atitudes. 

 A Segunda Revolução Industrial, que tinha como modelo o uso intensivo de energia 

fóssil e superexploração dos recursos naturais, é apontada como uma das principais causas para 

a degradação do ecossistema. Essa foi ampliada em demasia com o desenvolvimento 

tecnológico e aumento da população mundial. Sinais de grandes impactos começaram a surgir 

na década de 1950, em grandes cidades, como Nova York, Minamata, no Japão e Londres que 

apresentavam o fenômeno conhecido como “smog”, a poluição atmosférica. 

A percepção desses fenômenos fez ganhar força um movimento contrário ao modelo. 

Marcatto (2002) menciona o livro “Primavera Silenciosa” (Silent Spring), de Raquel Carson, 

publicado em 1962, como “[...] a primeira reação, ou a primeira crítica mundialmente conhecida 

dos efeitos ecológicos da utilização generalizada de insumos químicos e do despejo de dejetos 

industriais no ambiente” (p. 24). 

Na década de 1970 o modelo industrial e agrícola mundial era criticado por seus efeitos 

econômicos sociais e ecológicos, até que a Organização das Nações Unidas (ONU) realizou, 

em Estocolmo, a Conferência das Nações Unidas do Ambiente Humano, tendo sido criado o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA). Em meados dessa mesma 

década, mais especificamente, 1975, ocorreu o Congresso de Belgrado, no qual foi definido 

como um dos objetivos da Educação Ambiental: 

 
 

[...] formar uma população mundial consciente e preocupada com o ambiente e com 
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os problemas que lhe dizem respeito, uma população que tenha os conhecimentos, as 
competências, o estado de espírito, as motivações e o sentido de participação e 
engajamento que lhe permita trabalhar individualmente e coletivamente para resolver 
os problemas atuais e impedir que se repitam [...] (SEARA FILHO2, 1987, apud 
MARCATTO, 2002). 

 
 

Em meio ao fortalecimento do movimento, tragédias ambientais ocorridas na década 

de 1980, como o acidente no reator nuclear em Chernobyl e o envenenamento de milhares de 

pessoas por vazamento de gás na Índia, alarmaram a população mundial para medidas efetivas 

à proteção do ambiente. Nesse sentido, simultaneamente ao crescimento de questionamento 

sobre os conceitos “progresso e crescimento econômico”, surgiu à necessidade de serem 

desenvolvidas novas bases para o crescimento econômico. Durante esse processo esboçaram-

se os conceitos Sustentabilidade e Desenvolvimento Sustentável. 

 Nos anos 1990 com a globalização da economia, as políticas internas perderam força 

para as internacionais e, particularmente os países subdesenvolvidos, sofreram consequências 

como aumento da desigualdade social e vulnerabilidade à economia mundial. À vista disso, os 

países do Hemisfério Sul e os do Norte chegaram à Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Cnumad), também conhecida como ECO-92, Rio-92 e Cúpula 

da Terra, realizada no Rio de Janeiro, com posições diferentes, já que os primeiros priorizavam 

discussões sobre desenvolvimento para atingirem níveis socioeconômicos razoáveis. 

 Dos documentos produzidos nessa Conferência, merecem destaque a Carta da Terra e 

a Agenda 21, que preveem ações como educação ambiental, ampliação da conscientização 

pública, formação e capacitação de ações para a conservação ambiental, além da Convenção 

das Mudanças Climáticas, que estabeleceu a necessidade de mais estudos sobre os danos 

ambientais e a Convenção da Biodiversidade, que garantiu soberania aos Estados sobre a 

exploração de recursos e incentivo à preservação de sua biodiversidade. 

 Ainda na década de 1990, ocorreu, em dezembro de 1997, a Conferência Internacional 

sobre Meio Ambiente e Sociedade: Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade. 

Organizada pela UNESCO e o governo da Grécia, esse evento gerou recomendações que 

constam da Declaração de Thessaloniki, das quais, dentre as citadas por Marcatto (2002) 

merecem destaque para o campo educacional: “[...] que as escolas sejam encorajadas e apoiadas 

para que ajustem seus currículos em direção ao futuro sustentável; que o meio ambiente e o 

desenvolvimento sustentável estejam presentes em todas as áreas temáticas, inclusive as 

ciências humanas e sociais [...]”. (p. 31). 

 
2 SEARA FILHO, Germano. Apontamentos de introdução à educação ambiental. Revista Ambiental, ano 1, v. 1, 
p. 40-44, 1987. 
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 No que se refere à educação ambiental, Marcatto (2002) menciona que, no Brasil, 

dentre as diversas iniciativas, uma das primeiras leis que cita educação ambiental é a Lei Federal 

Nº 6938, de 1981, que instituiu a “Política Nacional do Meio Ambiente”, estabelecendo dentre 

seus princípios, no inciso X do seu Artigo 2º, a necessidade de oferecimento da educação 

ambiental em todos os níveis de ensino (BRASIL, 1981). 

Em análise sobre a legislação brasileira, esse mesmo autor destaca que esse princípio 

é reafirmado no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, no qual é estabelecido que: “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

 A educação ambiental também se faz presente em diversos documentos oficiais 

relativos à educação brasileira (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais, desde os anos finais da década de 1990, dentre outros) com 

o objetivo de dar apoio a projetos educativos, planejamento de aulas e práticas educativas, 

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

à natureza, dando ênfase a interdisciplinaridade, chamados temas transversais. Nesse sentido, 

consta da Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012 do Conselho Nacional de Educação que: 

 
 
Educação Ambiental é componente integrante, essencial e permanente da Educação 
Nacional, devendo estar presente, de forma articulada, nos níveis e modalidades da 
Educação Básica e da Educação Superior, para isso devendo as instituições de ensino 
promovê-la integradamente nos seus projetos institucionais e pedagógicos 
(MEC/CNE, 2012). 
 
 

A Educação Ambiental não se resume a uma matéria, forma de educação, ou tarefa do 

Estado, mas a uma mudança de comportamento social com o meio e seus habitantes. 

Inicialmente em pequenos grupos e comunidades, para depois alcançar redes mais amplas com 

abordagens colaborativas e críticas, a fim de buscar soluções e encorajá-los à participação. 

Essas atitudes são necessárias já que somente leis, normas e a fiscalização não se mostram 

totalmente eficientes para diminuir a destruição de ecossistemas. Ela está presente na educação 

formal, dentro das escolas, na educação infantil, fundamental, média e universitária e na 

informal, envolvendo todos os segmentos da população. 

 Em sua essência, de acordo com Sauvé (2005), se encontram diversas visões de como 

interagir e desfrutar de forma positiva com o meio que habitamos. Nesse sentido, ela considera 

que seja o meio ambiente-natureza, na nossa construção biocultural: recurso, em como podemos 

usá-lo de forma consciente, pensando inicialmente em nossas condutas individuais e coletivas 
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ao explorá-lo; problema, ao entender que seu uso está sob forte influência das grandes 

organizações e interesses do poder, e que devemos ter em mente que nossas ações fortalecerão 

o sentimento de que se pode fazer alguma coisa e como consequência surgirá a vontade de agir; 

sistema, ao compreender a relação entre o perto e distante, inclusive nas relações econômicas, 

políticas e ambientais; projeto comunitário, como abordagens coletivas por meio do diálogo 

com a comunidade a fim de promover um processo constante de reflexão crítica (IBID). 

 Diante de tantos valores, um projeto educativo de educação ambiental encontra 

dificuldades para realização, uma vez que necessita do envolvimento de toda sociedade e 

comunidade. Todavia, Sauvé (2005) ressalta que: 

 
 
[...] um número cada vez maior de atores da educação ambiental introduziu uma 
dimensão de pesquisa ou de reflexão em suas intervenções no terreno da prática. 
Desenvolveu-se, assim, um ‘patrimônio pedagógico’ que contém rica diversidade de 
proposições teóricas, de modelos e de estratégias, capaz de estimular a discussão e de 
servir de inspiração para os que trabalham na prática (p. 319). 
 
 

Se por um lado é perceptível a evolução construtiva da área da educação ambiental, 

por outro, há o enfretamento de problemas que podem afetar suas metas fundamentais (SAUVÉ, 

2005). Para Rist3 (1996 apud SAUVÉ, 2005), a predominância da ideologia do 

desenvolvimento se apresenta como principal desafio contemporâneo, em consequência de 

expressar a proposição de uma “educação para o desenvolvimento sustentável”. Nessa 

perspectiva, 

 
 
[...] 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’(SAUVÉ; 
BERRYMAN; BRUNELLE4, 2000 apud SAUVÉ, 2005). 
 
 

Os conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável envolvem, na 

perspectiva de Ehlers5 (1996, apud MARCATTO, 2002), o crescimento econômico e contínuo, 

benigno ao meio ambiente e que respeitem esferas sociais e culturais. Todavia, são várias as 

 
3 RIST, Gilbert. Le Développement: histoire d’une croyanceoccidentale. Paris: Les Éditions Sciences Po, 1996. 

4 SAUVÉ, Lucie; BERRYMAN, Tom; BRUNELLE, Renée. International proposals for environmental education: 
analysing a ruling discourse. In: CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR L’ÉDUCATION RELATIVE À 
L’ENVIRONNEMENT “Environmental Education in the Context of Education for the 21st Century: Prospects 
and Possibilities”. Actes... Larisa, Gr Actes. écia, 6-8 de outubro de 2000, p. 42-63. 2002. 

5EHLERS, E. Agricultura sustentável: origens e perspectivas de um novo paradigma. São Paulo: Livros da Terra, 
1996.  
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definições de sustentabilidade, dentre as quais: “[...] utilização do nosso entorno físico de tal 

forma que suas funções vitais sejam indefinidamente preservadas” (HUETING; REIJNDERS6, 

1998, apud MARCATTO, 2002) enquanto que desenvolvimento sustentável é conceituado 

como aquele que “[...] atende às necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de 

gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades” (WORLD COMMISSION ON 

ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT7, 1987, apud MARCATTO, 2002). 

Nesse sentido, o desenvolvimento sustentável pode ser compreendido não como um 

fim, mas como uma filosofia para a sociedade, sem que haja perda da interdisciplinaridade e do 

diálogo entre os saberes. E aliado à educação ambiental, para o desenvolvimento de sociedades 

responsáveis, estimular o debate junto aos atores da área da educação. Esse processo tem caráter 

transformador, participativo, abrangente e permanente, mudando a forma de pensar e agir. Uma 

vez despertada a consciência, há ganho de aliados para continuar a mudança para melhoria do 

planeta. Nessa perspectiva Marcatto (2002) evidencia que, além da contextualização das 

realidades de cada micro-ecossistema, não há perda da dimensão mundial. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6HUETING, R., REIJNDERS, L. Sustainability is an objective concept. Ecological Economics, v. 27, p. 139-
147, 1998. 
7WORLD COMMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT.OUR COMMON FUTURE. The 
Bruntland Report. New York: Oxford University Press, 1987. 



18 

 

3 CONTEXTO DA INVESTIGAÇÃO 

 

A Bacia hidrográfica do rio Guapi-Macacu, localizada na região nordeste da Baía de 

Guanabara - RJ, com uma área de 1640 km², abrange 90% do município de Cachoeiras de 

Macacu e, respectivamente, 12% e 95% dos municípios de Itaboraí e Guapimirim, sendo 

responsável por quase um terço da contribuição à Baía e pelo abastecimento de quase 2 milhões 

de pessoas que vivem no seu entorno (INSTITUTO BIOATLÂNTICA, 2009). Sua área é 

limitada ao Norte e Noroeste pela Serra dos Órgãos e ao Nordeste, pela Serra de Macaé de 

Cima, à Leste, pelas Serranas da Botija e de Monte Azul e ao Sul pelas Serras de Sambe e dos 

Garcias. 

Em diversos estudos, tem sido atribuída ao rio Macacu com seus afluentes (São 

Joaquim, Bela Vista, Bengala, Soarinho, das Pedras, Pontilhão e Alto Jacu, pela margem 

esquerda, e os rio Duas Barras, Cassiano e Guapiaçu, pela margem direita) grande significância 

para a Bacia (DANTAS; ALMEIDA; LINS, 2008). Com sua nascente na Serra dos Órgãos, 

“[...] a cerca de 1.700 m de altitude, no município de Cachoeira de Macacu, [...] percorre 

aproximadamente 74 km até a sua junção com o rio Guapimirim [de modo que] as águas 

atravessam a área do manguezal Guapimirim, desaguando à Noroeste da Baía de Guanabara 

(IBID, p. 11-12). 

De acordo com os mesmos autores, 

 
A partir da confluência do rio Guapiaçu com o rio Macacu, inicia-se o canal de 
Imunana, construído pelo extinto Departamento Nacional de Obras e Saneamento 
(DNOS) com o objetivo de drenar as áreas adjacentes frequentemente inundadas. Com 
a construção do canal, o curso natural do rio Macacu foi desviado e unido ao rio 
Guapimirim. Sua área de drenagem, por essa razão, foi aumentada e o rio Guapimirim, 
após receber as águas do Macacu/Guapiaçu, passou a ser chamado de Guapi até a sua 
foz na Baía de Guanabara (IBID). 

 

 

Devido à importância da bacia, já que outro manancial desse porte só seria encontrado 

bem mais distante, há uma extensa área de redes de conservação de uso sustentável para a sua 

proteção integral. Essas redes integram o Mosaico8 do Corredor Central Fluminense – eixo de 

fundamental importância para conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos – 

(PEDREIRA et al, 2011), cuja denominação deve-se ao fato de ser uma área composta por 

várias unidades de conservação (UCs). Na área ambiental, este conceito “[...] é um fator 

 
8 “[...] um instrumento que estimula a gestão integrada das áreas protegidas de maneira a potencializar os esforços 
e otimizar o empenho dos recursos para fortalecer estas áreas e ampliar os objetivos de conservação para o território 
abrangido por elas” (COSTA; LAMAS; FERNANDES, 2010, p. 5). 
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essencial para preservação em termos biológicos, geográficos, sociais e administrativos” 

(ICMBIO/MMA, s/da, s/p). Para a biologia, em especial, é importante por possibilitar a troca 

de espécies. Todavia, se as zonas preservadas forem isoladas umas das outras, essa 

possibilidade fica inviabilizada. Assim, os corredores são necessários para fortalecer espécies 

e aumentar as trocas, já que pássaros, mamíferos, insetos e outros migram constantemente 

(IBID). Na Figura 1 estão indicadas as Unidades de Conservação (UCs), também chamadas de 

Área de Proteção Ambiental (APA), na Bacia Guapi-Macacu. 

 

Figura 1: Mapa com a delimitação das Unidades de Conservação (UCs) na bacia do rio Guapi-Macacu. 

 
Fonte: PEDREIRA et al. (2009). 

 

Mesmo assim, devido à influência humana há a degradação de algumas áreas, dentre 

as quais, a zona do mangue na APA de Guapimirim (IBID).  

 Os resultados do estudo realizado por Pedreira et al (2009) apontam que cerca de “[...] 

13% da área da bacia estão sob risco de degradação ambiental, apresentando conflitos entre uso 

da terra e ausência de cobertura vegetal nas áreas de proteção ambiental” (IBID, p. 6). Além 

desse dado, os resultados do estudo mostraram ainda que mais da metade das Áreas de Proteção 

Permanente (APPs) está ocupada “[...] por área urbana, pastagens e atividade agrícola, ao invés 

de estarem protegidas por vegetação natural” (IBID). 

No que se refere à vegetação, Pedreira, Fidalgo e Abreu (2009) evidenciam que na 

Bacia Hidrográfica Guapi-Macacu “[...] há predomínio de áreas de pastagem, seguido pela 
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vegetação natural em estágio avançado de regeneração (floresta densa), ocupando, 

respectivamente, 43,6% e 42,4% da sua área total” (p. 2115). Além disso, os estudos desses 

autores levaram a seguinte constatação: “A vegetação natural aparece concentrada nas partes 

mais altas do relevo, em fragmentos maiores e contínuos e nas baixadas, recobrindo morros e 

morrotes sob a forma de fragmentos menores; enquanto as pastagens ocupam as baixadas e/ou 

recobrem os morros” (IBID. 2115). 

Segundo descrição ICMBIO/MMA (s/db), o manguezal da APA de Guapimirim ocupa 

um terreno formado por matérias orgânicas e inorgânicas deixadas pelas águas ao longo dos 

rios e riachos abrangidos em seus limites. Em relação às sete espécies de manguezais 

brasileiros, nesta APA são registradas três: “Rhizophora mangle (mangue vermelho), Avicennia 

schaueriana (mangue preto) e Laguncularia racemosa (mangue branco)” (IBID). 

 Estudos de Pedreira et al. (2011) revelam que a APA de Guapimirim sofre com alguns 

problemas que dificultam sua preservação, tais como: pressão demográfica de urbanização com 

suas demandas sociais (de saneamento, transportes etc); poluição (metais pesados, esgoto 

doméstico); lixo industrial e residencial; moradias à beira do manguezal. Contudo, 

levantamento da ICMBIO (s/db), aponta que há uma grande diversidade de espécies. Nas áreas 

de mangue são crustáceos de água salgada e doce, moluscos e aves, principalmente garças, 

gaivotas e gaviões. Nas áreas dos bosques, mais preservadas e extensas, encontramos répteis 

(jacarés, serpentes) e mamíferos, em especial os carnívoros. Nos troncos e raízes predominam 

cracas, ostras e algas e nas copas, onde se caracteriza a transição do ambiente marinho para o 

terrestre, cupins, formigas, outros insetos, além de ninhos das aves que ali vivem. 

Em relação à avifauna, há o registro de 172 espécies de aves entre residentes, visitantes 

e que nidificam na região, dentre as quais: figuinha-do-mangue, colhereiro, garça-azul, 

biguatinga, garça-moura, coleiro-do-brejo, tiê-sangue, gavião-caboclo, gavião-do-banhado e 

saracura-três-potes. Essa variedade de espécie de aves, além da alta diversidade, demonstra a 

importância da APA Guapimirim como área de repouso das aves de arribação (MELLO; 

MELLO, s/d; ICMBIO, s/db). 

Por esse ângulo, essa área de proteção ambiental é tida como o principal “bolsão da 

biodiversidade” na Bacia da Baia de Guanabara, com destaque para a Bacia do Rio Macacu que 

reúne uma grande quantidade de peixes nativos: na região alta são encontradas 32 espécies de 

peixe; na parte média é possível encontrar espécies marinhas, tais como, o robalo e o parati; na 

parte baixa há uma grande quantidade de peixes marinhos, o que torna o local atrativo para os 

pescadores (ICMBIO, s/db). 
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Na Figura 2 estão reunidas algumas fotos que ilustram a biodiversidade na APA 

Guapimirim. 

 
Figura 2: Mosaico de fotos que ilustram a biodiversidade na APA Guapimirim. 

 

Fonte: Edição do autor a partir de diversos sites na internet. 

 
Um plano de manejo em uma APA prevê ações ambientais para a utilização 

sustentável, como programas de recuperação das matas ciliares dos rios e dos manguezais, 

coleta de lixo e implantação de saneamento básico, visando evitar despejo de qualquer esgoto 

(IBID). 

Wilkinson et al (2012) evidenciam que, na última década, a Bacia Guapi-Macacu se 

destacou no desenvolvimento agrícola, com a concentração dos principais produtores de peixe 

(tilápia) e rã nos os municípios de Cachoeira de Macacu, Rio Bonito e Guapimirim. 

Em relação às águas minerais no Estado do Rio de Janeiro, os mesmos autores 

informam que na região metropolitana se encontram as maiores concentrações, “[...] em 

especial no município de Cachoeiras de Macacu, e na região Noroeste onde são encontradas 

águas raras e de excelente qualidade” (IBID, p. 78). 

 A partir de dados do Departamento de Recursos Minerais (DRM-RJ), órgão que 

responde pela política mineral no RJ, Wilkinson et al (2012) explicam que se somam à produção 

de água mineral, outros tipos de extração de pequeno e médio porte (areia, argila, saibro e 

fluorita). Os três primeiros tipos de extração têm expandido devido ao aumento da construção 

civil e majoritariamente provêm de atividades clandestinas.  Nesse sentido, os autores ressaltam 

que a mineração é uma das atividades mais suscetíveis a danos decorrentes de má gestão, 

realizadas, geralmente, por pequenos e micro produtores, com procedimentos rudimentares e 

em áreas de grande sensibilidade ambiental, como leitos e margens de rios. 
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4 O CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO GERADO NO LARA 

4.1 O LARA E SUA PESQUISA EM CIÊNCIAS AMBIENTAIS 

O LARA é o Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais da UFF que 

realiza estudos avançados na área ambiental, com a combinação de técnicas que permitem 

avanços tanto na datação, quanto na caracterização de fenômenos ambientais relacionados às 

mudanças climáticas. As investigações científicas são realizadas por meio de métodos 

analíticos nucleares, isotópicos e correlatos. 

Um dos objetos de estudo do LARA é análise de rios e bacias hidrográficas que 

apresentam mudanças em nível de paisagem, como bancos de sedimentação e ausência de 

cobertura verde em suas margens, conforme ilustrado na foto da Figura 3.  

Figura 3: Ausência de mata ciliar e cobertura verde entre o pasto e o rio. 

  

Fonte: <http://jornaldanova.com.br/noticia/26599/fazendeiro-autuado-por-desvio-de-corrego-e-drenagem-de-
varzea-em-anaurilandia>. 

Uma bacia hidrográfica, em uma descrição simples, é uma área de grande captação de 

água das mais diversas fontes como rios, córregos, chuva, entre outros. Além disso, também 

estão incluídas ações naturais e antrópicas capazes de alterar o manejo e qualidade do solo e da 

água (ALEWELL et al9, 2015 apud CARDOSO, 2018). O objetivo é reduzir essas contribuições 

ao mínimo, promovendo uma mudança nas formas de uso do solo, fazendo um levantamento 

por toda a bacia, a fim de determinar as fontes de sedimento mais importantes (GIBBS, 200810 

e 201011, apud CARDOSO, 2018). 

 
9 ALEWELL, Christine. et al. Sediment source attribution from multiple land use systems with CSIA. 
Biogeosciences Discuss., 12, 2015. 
10 GIBBS, Max Martin. Identifying source soils in contemporary estuarine sediments: a new compound-specific 
isotope method. Estuaries and Coasts, v. 31(2), 2008. 
11 GIBBS, Max Martin. Protocols on the use of Compound-Specific Stable Isotope to identify and apportion soil 
source from land use. Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. 2010. 
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Ainda segundo Cardoso (2018), para compreender as fontes, caminho e destino dos 

sedimentos, se faz necessário um estudo sobre a paisagem que permitirá a identificação de 

padrões temporais e de taxas de deposição, além de áreas críticas de fonte de sedimentos, que 

podem representar apenas uma pequena parcela de área total de estudo. A identificação das 

origens torna mais fácil a implementação de técnicas e práticas sustentáveis, que em alguns 

casos podem ser resolvidas de formas simples. A título de ilustração do que pode ser 

identificado em análise de paisagens, é apresentada na Figura 4 a diferença entre as coberturas 

vegetais nas margens de dois rios, sendo possível observar em uma delas, parte de plantação de 

cana de açúcar derrubada.   

Figura 4: Diferença entre a cobertura vegetal das margens dos rios Iconha (esquerda) Guapiaçu (direita).  

 

Fonte: CARDOSO (2018, p 124).  

Vale ressaltar que as substâncias orgânicas presentes nos sedimentos podem ter 

múltiplas fontes, como regiões lacustres ou de águas oceânicas, além de plantas terrestres e 

aquáticas. Tendo em vista essa complexidade, a escolha dos métodos adequados para a perfeita 

identificação das fontes de matéria orgânica torna-se essencial. Dessa forma, a abordagem em 

nível de paisagem é importante para a obtenção das seguintes informações: 

 
 
- dados quantitativos sobre a magnitude da produção de sedimentos e de sua matéria 

orgânica associada (carbono orgânico do solo) e os fluxos de nutrientes; 
- natureza e distribuições espaciais e temporais das principais fontes de sedimentos, 

vias de distribuição, principais reservatórios e a taxa de produção global dos 
sedimentos na bacia hidrográfica estudada; 

- informações confiáveis sobre o impacto no uso do solo sujeito a processos de erosão 
(e sedimentação), transporte de sedimentos e da eficácia de relação manejo da 
terra/medidas de conservação do solo na redução de fluxos de sedimentos a jusante 
(CARDOSO, 2018, p. 25).  
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Das diversas formas de degradação, segundo Morgan (2005, apud CARDOSO, 2018) 

a erosão do solo, juntamente com a sedimentação associada, é o processo mais importante a ser 

analisado em grande escala, já que: 

 
 
Os sedimentos e poluentes oriundos de processos erosivos são transportados para os 
corpos d'água, resultando em graves impactos ambientais. Estes incluem o 
assoreamento dos canais de distribuição e dos reservatórios de água, redução da 
qualidade da água e degradação de habitats e ecossistemas terrestres e aquáticos (p. 19). 
 
 

Por ser um problema que ocorre em vários ecossistemas frágeis ao redor do mundo, 

novas técnicas têm sido desenvolvidas com métodos mais eficazes para avaliações em grande 

escala, como bacias hidrográficas, já que as metodologias convencionalmente usadas se 

mostram caras e com dados pouco representativos. Nesse cenário, o levantamento de 

informações e caracterização dos processos erosivos é essencial para o planejamento estratégico 

das ações de curto, médio e longo prazo a serem tomadas para a recuperação e preservação do 

local.  

Pensando em custo-efetividade, o uso de traçadores ambientais estáveis e radioativos 

tem se mostrado mais adequado. Eles demonstram uma análise precisa da origem, transporte e 

destino dos sedimentos em uma bacia hidrográfica, além de taxas de perda do solo e matéria 

orgânica associada, mesmo em misturas complexas (GIBBS, 200812 e 201013 apud CARDOSO, 

2018). Além disso, essas técnicas permitem estimar a “[...] intensidade de poluição difusa 

oriunda de fontes biológicas, agroquímicas, industriais e urbanas. Isto auxilia no 

desenvolvimento de políticas públicas de implementação de práticas de uso e manejo 

sustentável do solo, conservação de recursos hídricos e da biodiversidade” (CARDOSO, 2018, 

p. 22). 

Ainda segundo Cardoso, faz-se necessária a implementação de técnicas inovadoras 

para a avaliação do impacto de práticas não sustentáveis e seus efeitos nos ecossistemas, 

possibilitando assim planejar soluções e mitigar o problema. 

 

4.2 DESCRIÇÃO DO PLANEJAMENTO DE UMA INVESTIGAÇÂO SOBRE 

PROCESSOS DE EROSÃO DO SOLO 

 

 
12 GIBBS, Max Martin. Identifying source soils in contemporary estuarine sediments: a new compound-specific 
isotope method. Estuaries and Coasts, v. 31(2), 2008. 
13 GIBBS, Max Martin. Protocols on the use of Compound-Specific Stable Isotope to identify and apportion soil 
source from land use. Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. 2010.  
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Independentemente da técnica a ser aplicada, em um estudo sobre a compreensão de 

um dado estressor ambiental, visando à conservação, recuperação ou mitigação de seus efeitos 

negativos ao meio ambiente, é importante, além de quantificar sua taxa de incidência, identificar 

as principais fontes que causam a deterioração ambiental. Por exemplo, para a compreensão de 

processos de erosão, além de quantificar as taxas de erosão e sedimentação, é fundamental a 

identificação das principais fontes dos sedimentos que afetam a qualidade e capacidade de 

armazenamento de água. 

Existem várias técnicas para tal, contudo, a que tem demonstrado ser mais eficiente é 

a que utiliza conceitos de isótopos estáveis de carbono para a compreensão das causas ou fontes 

de degradação do solo (CARDOSO, 2018).  

Para o uso correto destes conceitos é recomendado o estabelecimento inicial de três 

etapas básicas, que são conhecidas como protocolos do uso da técnica de isótopos estáveis: 

planejamento ou reconhecimento do local a ser estudado, coleta de amostras e análise e, 

finalmente, a interpretação dos resultados.   

 

4.2.1 Planejamento ou reconhecimento do local de estudo 

Aprender a identificar as principais fontes que geram o processo de erosão do solo é o 

primeiro passo para a conservação e recuperação do meio ambiente. Os principais agentes de 

perda da fertilidade do solo são oriundos da ação de chuvas, do vento sobre um solo que 

apresenta um manejo ou gestão inadequados. 

Assim, um estudo preliminar da área deve ser realizado para fins de delimitação dos 

locais mais relevantes para a coleta de amostras. Seus resultados permitirão gerar ações que 

facilitarão correções de eventuais problemas ou erros na interpretação de dados, o que torna 

essa etapa “um ponto chave do trabalho”. Para que haja melhor definição dos objetivos e 

respostas a serem alcançadas, Cardoso (2018, p. 40) recomenda que os questionamentos 

descritos, a seguir, devem anteceder à definição dos locais de coleta: 

 
 
- Quais as principais fontes de sedimentos oriundos de processos erosivos? 
- Houve alguma modificação nas fontes ocasionada por uma nova atividade 

(perturbação) na bacia?  
- As atividades da área são realizadas de forma sustentável? 
- Qual a extensão da área da bacia é necessária para o trabalho? 
 
 

A partir das respostas a esses questionamentos e com as informações previamente 

obtidas com respeito ao relevo e das atividades exercidas, entre outros dados, serão definidos 
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os locais de amostragem, tanto para as fontes de erosão quanto para os bancos de sedimentação, 

além de valores de massa/volume de cada amostra. 

No Anexo 9.1, a título de exemplo de material utilizado na decisão da escolha sobre 

os melhores locais de coleta, é apresentado um mapa com o tipo de vegetação e atividades 

exercidas na Bacia Guapi-Macacu. 

 

4.2.2 Planejamento para otimizar a coleta de amostras 

Devido ao alto custo dos materiais de consumo e de manutenção dos equipamentos 

usados no preparo e análise das amostras que utilizam técnicas isotópicas, o segundo passo do 

planejamento é montar uma estratégia eficiente em que haja a coleta do menor o número 

possível de amostras, mas que não comprometa a interpretação de dados e representatividade 

dos locais de coleta. 

Assim, o local e a dimensão da área de estudo devem ser bem escolhidos. Este local 

deve compreender as principais fontes de erosão da bacia em estudo e os principais modos de 

distribuição dos sedimentos erodidos até atingir o reservatório em que se pretende estudar os 

processos de sedimentação ou assoreamento da bacia. Feito isso, os pontos de coleta que 

realmente sejam representativos do processo de erosão devem ser delimitados. Outra estratégia 

eficiente é dividir a região em pequenas sub-bacias ou setores, como representado na Figura 5, 

de tal forma que a união dos resultados torne mais fácil a compreensão dos impactos da erosão 

na imensa área em estudo. Para tanto, a área de estudo realizado por Cardoso (2018) foi dividida 

em 4 setores: o setor A tem como reservatório (ou mistura final) o canal de Imunana, que recebe 

sedimentos dos rios Guapiaçu (setores B e C) e Macacu (setor D);  os setores B e D têm como 

reservatórios o ponto de confluência dos rios Guapiaçu e Macacu, que ao se juntarem desaguam 

no canal de Imunana; por fim, o setor C tem como reservatório o início do Setor B, localizado 

logo após a estrada de acesso para o COMPERJ.  

Dessa forma, com foco reduzido, fica mais fácil identificar a influência dos afluentes 

mais relevantes para o estudo (GIBBS14, 2010, apud CARDOSO, 2018). Assim, a partir da 

Figura 5, é possível compreender e identificar as principais fontes de sedimentos (círculos em 

roxo) e como os sedimentos gerados a partir destas fontes (círculos em vermelho) atingem o 

Canal de Imunana (setor A), localizado na entrada da APA de Guapimirim. 

 

Figura 5: Subdivisão da bacia em sub-bacias para compreender o assoreamento do Canal de Imunana 

 
14 GIBBS, Max Martin. Protocols on the use of Compound-Specific Stable Isotope to identify and apportion soil 
source from land use. Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. 2010. 
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Fonte: CARDOSO (2018, p. 116). 

 

Na Figura 6 é apresentada uma imagem de satélite da Bacia Guapi-Macacu. Em se 

tratando de uma área alvo de estudo, Cardoso (2018, p. 41) aponta como principais questões:  

 
 
- Quais são as principais fontes de sedimentos provenientes de degradação agrícola, 

urbana, industrial e natural responsáveis pelo assoreamento desta bacia? 
- Quais as principais modificações no manejo do solo podem ser indicadas para uma 

gestão sustentável da bacia? 
 
 
Figura 6: Imagem de satélite da Bacia Guapi-Macacu. 

 

Fonte: <https://earth.google.com/web/@-22.73441275,-
42.93413296,16.91200395a,7947.63145452d,35y,355.62636078h,0t,0r>. 
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4.3 PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO DAS FONTES 

O LARA faz uso de técnicas como EASI (Análise Elementar para Isótopos Estáveis), 

CSSI (Análise de Isótopos Estáveis para Compostos Específicos) e MIRS (Espectroscopia de 

Infravermelho Médio). Essas técnicas possibilitam o estudo da distribuição espacial e do 

acúmulo sedimentar no local de foco, além de fortalecer as estratégias de uso e manejo 

sustentável do solo e conservação dos recursos (CARDOSO, 2018). Vale ressaltar que este 

laboratório é o único, no Brasil, que possui infraestrutura capaz de realizar a análise simultânea 

via EASI, CSSI, MIRS e pioneiro em estudos em uma bacia hidrográfica brasileira. 

A análise de traçadores provenientes de precipitações radioativas (FRN, do inglês 

Fallout Radionuclides: 9Be, 137Cs, 210Pb) permite estimar a movimentação de sedimentos em 

escalas de poucos hectares, porém incapaz de identificar as fontes, sendo eficiente apenas para 

monoculturas. Já as análises elementares de isótopos estáveis (EASI), que são razões isotópicas 

de 13C/12C (13C) e 15N/14N (15N) presentes na matéria orgânica, são capazes de discriminar 

sedimentos terrestres e estuarinos (CLOERN et al, 200215 apud CARDOSO, 2018), além de 

diferenciar plantas do tipo C3 e C4 (MARTINELLI et al16, 1991 apud CARDOSO, 2018; 

PESSENDA et al17, 1996 apud CARDOSO, 2018). A combinação dessas técnicas permite o 

estudo de áreas maiores, pois possibilita a diferenciação de culturas distintas, porém ineficaz 

para determinar se os sedimentos são oriundos do manejo não sustentável de plantas de mesma 

espécie, como pasto e milho, por exemplo. 

 
4.3.1 – O que são plantas C3 e C4? 

 Há milhares de tipos de plantas espalhadas pela superfície da Terra, de diversas 

espécies e famílias, porém é possível separá-las em menores grupos, de acordo com seu tipo de 

respiração. A fotossíntese pode favorecer isótopos em detrimentos de outros e se dá em etapas 

que dependem diretamente da luz, como a fotoquímica, ou que podem ocorrer em sua ausência, 

fase química, ou Ciclo de Calvin. Boa parte do carbono absorvido pela planta vem do dióxido 

de carbono, presente na atmosfera ou dissolvido na água, e que se transforma em glicose e 

oxigênio (PARK; EPSTEIN, 196018, apud CARDOSO, 2018). 

 
15 CLOERN, James E. et al. Stable carbon and nitrogen isotope composition of aquatic and terrestrial plants of 
the San Francisco Bay estuarine system. Limnology and Oceanography, 47, 2002. 
16 MARTINELLI, Luiz Antonio et al. Stable carbon isotope variation in C3 and C4 plants along the Amazon 
River, Nature, v. 353,  1991. 
17 PESSENDA, Luiz Carlos Ruiz et al. The use of carbon isotopes (13C,14C) in soil to evaluate vegetation 
changes during the Holocene in central Brazil. Radiocarbon, v. 38, n. 2, 1996. 
18 PARK, Robert; EPSTEIN, Samuel. Carbon isotope fractionation during photosynthesis. Geochim. 
Cosmochim. Acta 21, 1960 110p 
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 Segundo Cardoso, a maioria das plantas das espécies terrestres (90%), particularmente 

aquelas das regiões tropicais úmidas são do tipo C3 e são assim chamadas devido ao ácido 3-

fosfoglicérico, formado pela fixação das moléculas de CO2. A Figura 7 ilustra exemplos dessas 

plantas. 

Figura 7: Exemplos de plantas do tipo C3. 

 

Fonte: Montagem do autor a partir de diferentes sites19.  

 As plantas de tipo C4, recebem esse nome graças ao ácido oxalacético, que possui 4 

moléculas de carbono. Elas têm maior afinidade com o CO2 e apresentam uma grande vantagem 

em relação às plantas C3, pois são capazes de sobreviver em ambientes áridos. Apenas sob alta 

intensidade de radiação solar é que atingem as taxas máximas de fotossíntese, o que as torna 

mais econômicas em relação às C3, no uso da água para da fixação e fotossíntese. Conforme 

ilustração na Figura 8, a cana de açúcar e milho são exemplos de plantas do tipo C4. 

Figura 8: Exemplos de plantas do tipo C4. 

 
Fonte: Montagem do autor a partir de diferentes sites20. 

Essa diferença é crucial para a identificação dos tipos de planta, já que ocorrem 

diversos processos de fracionamento do isótopo de carbono. Geralmente o caminho para a 

fixação do carbono nas plantas C3 é mais longo que nas plantas C4. 

 

4.3.2 Razão isotópica  

 
19 <https://www.infoescola.com/plantas/trigo/>; <https://go.olx.com.br/grande-goiania-e-anapolis/materiais-de-
construcao-e-jardim/mudas-de-ipe-amarelo-1-5mt-62-985701915-230538172>; 
<https://www.oaltoacre.com/ameaca-de-escassez-de-arroz-no-mercado/>. 
20<https://radioaratiba.com.br/propriedades-medicinais-da-cana-de-acucar/>; 
<https://www.infoescola.com/plantas/milho/> 
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Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico, que apresentam o mesmo 

número de prótons (Z), mas diferentes números de nêutrons, o que faz com que tenham 

características químicas parecidas, mas distintas quanto às físicas. Isótopos mais leves (1H, 12C, 
14N,16O, 32S) costumam ser mais abundantes que os pesados (2H, 13C, 15N, 17O, 18O), o que 

influencia nas reações que ocorrem com esse os elementos. Isótopos mais pesados são também 

maiores, o que influencia nas reações cinéticas, sendo mais lentos que os mais leves, além de 

se concentrarem nas ligações químicas mais fortes (BOUTTON, 199121, apud CARDOSO, 

2018).  

De acordo com Cardoso (2018), essas reações alteram as proporções entre os isótopos 

leves e pesados, resultando em um fracionamento isotópico, cujos valores “são da ordem de 1 

parte por 1000 ou 1‰, que equivale a um passo trófico. Por convenção, determinou-se que o 

fracionamento do isótopo é representado pelo isótopo mais pesado” (p.57). Existem quatro 

maneiras de representar o fracionamento isotópico dos elementos, são elas: Razão isotópica 

(R), Abundância Fracional (F), Porcentagem Atômica (AP) e Notação Delta em partes per mil 

(δ‰), descritas pelas equações 1 a 4, para o exemplo do carbono (FRY, 2006 apud, CARDOSO, 

2018). 

 

 𝐴𝑃 = % 𝐶 (1) 

 
𝐹 =

%
     ,    𝐹 =

%
 (2) 

 
𝑅 =  

𝐹

𝐹
 (3) 

 
𝛿 𝐶 =  

𝑅

𝑅 ã
− 1 . 1000 (4) 

 

Nas equações, segundo Cardoso: 

 

 

HAP representa a porcentagem atômica do isótopo mais pesado; %13C é a porcentagem 
de 13C em relação ao carbono total; HF é a abundância fracional de 13C; LF é a 
abundância fracional do isótopo mais leve, 12C; δ13C é o delta 13C; Ramostra é a razão de 

 
21 BOUTTON, Thomas. Stable carbon isotope ratios of natural materials: I. sample preparation and mass 
spectrometric analysis. In: COLEMAN, David C.; FRY, Brian. Carbon isotope techniques. San Diego: 
Academic Press, 1991. cap. 10, p. 155-171. 
18 FRY, Brian. Stable Isotope Ecology. LA: Springer, 2006, 316p. 
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abundâncias da amostra; Rpadrão é a razão de abundâncias do padrão (CARDOSO, p. 
58). 

 

No LARA, através do estudo pioneiro em uma bacia hidrográfica realizado por 

Cardoso (2018), foi adotada a Razão isotópica. Em relação a essa maneira, (GIBBS, 201022 

apud CARDOSO, 2018) explica que:  

 
 
Nas plantas C3 observa-se um maior empobrecimento (uma média de fracionamento 
de -19.5‰, levando a um valor em torno de -26‰ na planta) quando comparado com 
os valores encontrados na C4 (uma média de fracionamento de -5.5‰, levando a um 
valor em torno de -12‰) (p.61). 
 
 

 Essa explicação pode ser analisada a partir da Figura 9. 

 

Figura 9:  δ13C de uma quantidade variada de plantas ao redor do mundo, 1000 amostras foram 

reportadas com o valor de delta total da planta na escala V-PDB. 

                               

Fonte: CARDOSO (2018) a partir de modificação de REIFFARTH et al.(2016)23. 

A Análise dos sedimentos pode ser inconclusiva ou dificultada se houver mais de um 

tipo de plantas C3 e C4 no mesmo local de coleta, como trigo ou soja e cana-de-açúcar ou 

milho, respectivamente. Para fazer essa diferenciação entre as plantas de mesmo tipo, são 

usados biomarcadores lipídicos, como os ácidos graxos, que apresentam distribuições 

 
22 GIBBS, Max Martin. Protocols on the use of Compound-Specific Stable Isotope to identify and apportion soil 
source from land use. Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. 2010. 
23 REIFFARTH, Dominic. G. et al. Sources of variability in fatty acid (FA) biomarkers in the application of 
compound-specific stable isotopes (CSSIs) to soil and sediment fingerprinting and tracing: A review. Science of 
the Total Environment, 2016. 
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características para tipos de plantas de mesma espécie ou família, sendo boas opções para a 

caracterização da parte orgânica (ALEWELL et al., 201524, apud CARDOSO, 2018). Todavia, 

suas concentrações podem variar por biodegradação. Nesse caso, como alternativa pode ser 

utilizada em compostos orgânicos a razão isotópica de (13C), já que a biodegradação não tem 

influência sobre as assinaturas nesses compostos, resultando em valores muito precisos, mesmo 

em amostras com misturas complexas. Por meio da combinação das técnicas, “foi desenvolvida 

a técnica de análise isotópica de compostos específicos (CSSI)” (CARDOSO, 2018, p. 27). 

Uma ilustração da aplicação da técnica de CSSI pode ser observada na Tabela 1, para um estudo 

sobre erosão de solo provocado por plantio de eucaliptos ou pinus. Nota-se que se for aplicada 

apenas a técnica de EASI (Análise Elementar para Isótopos Estáveis), os valores 13C em pinos 

ficam ao redor de -26‰ (valor típico de uma planta C4). Contudo, quando analisa os ácidos 

graxos ou CSSI destas amostras, observa-se diferentes valores de 13C para ácidos graxos 

mirístico, palmítico e oleico, permitindo distinguir, sem sobra de dúvidas, as três espécies de 

florestas de pinus analisadas.  

Tabela 1: Valores de  13C obtidos por EASI e CSSI para plantas típicas cultivadas na Nova Zelândia.  

Uso do solo/ 

Fonte 

EASI CSSI (ácidos graxos) 

δ13C 

(‰) 

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: GIBBS (201025 apud CARDOSO, 2018). 

 A combinação entre as técnicas EASI e CSSI é extremamente útil para identificar as 

fontes orgânicas provenientes de processos erosivos presentes na mistura de sedimentos, 

originárias do manejo indesejado de uma bacia hidrográfica. Fazendo uma conversão de 

 
24 ALEWELL, Christine et al. Sediment source attribution from multiple land use systems with CSIA. 
Biogeosciences Discuss., 12, 2015. 
25 GIBBS, Max Martin. Protocols on the use of Compound-Specific Stable Isotope to identify and apportion soil 
source from land use. Joint FAO/IAEA Division of Nuclear Techniques in Food and Agriculture. 2010. 
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proporções isotópicas em compostos específicos, conhecido como modelagem CSSIAR, é 

possível determinar as proporções de cada fonte de manejo no solo (CARDOSO, 2018). 

  

4.4. DESCRIÇÃO DO LOCAL E DO PROCESSO DE COLETA  

 Para evitar contaminações das amostras e ter a representatividade do local de estudo, 

alguns protocolos devem ser seguidos no processo de coleta. Ferramentas usadas em trabalhos 

de campo, como mapas e navegadores GPS, são essenciais para identificar os locais de coleta. 

Fora isso, pode haver ajustes necessários nos locais de coleta devido a limitações físicas, além 

de outros pontos que não foram previstos no planejamento, mas que possam ter alguma 

relevância, como partes do leito do rio descobertas de vegetação, conforme foto ilustrada na 

Figura 10. 

Figura 10: Banco de erosão à margem do rio, grande fonte de sedimentos. 
 

 
Fonte: <https://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/assoreamento-de-rios-o-que-e-e-como-evitar/>. 

No estudo das atividades localizadas na extensão dos rios, a seleção dos locais de 

coleta ocorre a partir das fontes e nos locais de acúmulo. Se na área há o cultivo de cana, milho 

ou atividade agropecuária é esperado que os sedimentos colhidos mais abaixo do rio sigam a 

mesma proporção da área que ocupam. 

Nas Figuras 10a e 10b são ilustrados exemplos, respectivamente, de pontos de erosão, 

sem cobertura verde do solo (hot spots) e de atividade agropecuária às margens do rio, sem 

separação natural entre o gado e o rio, já a Figura 11 exemplifica outro local propício à coleta 

de amostras. 

 

 

 

Figura 10a e 10b: Exemplos de áreas para coleta das fontes. 



34 

 

 

Fonte: (a) LOUREIRO 26; (b) FALCÃO27. 

Figura 11: Bancos de areia no meio do rio, causados pelo assoreamento. 

 

Fonte: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/assoreamento-rios.htm>. 

  

Para a análise completa dos dados, a técnica CSSI necessita de amostras, tanto das 

fontes quanto dos locais de acúmulo. O procedimento deve ser feito com cautela, visto que cada 

local tem uma forma de extração diferente. Assim, é levado em consideração que a maior parte 

dos sedimentos se acumula nas camadas superiores do solo e o local de coleta deve ser escolhido 

visando representar a área da melhor forma possível. De acordo com Cardoso (2018), usando 

uma ferramenta que simula um trado (Figura 12), é possível retirar amostras sempre da mesma 

forma, permitindo a comparação entre elas.  

 

 

Figura 12: Ferramentas para coleta de amostras nas fontes.                                                          

 
26 LOUREIRO, Hugo Alves. Disponível em: <https://www.oeco.org.br/colunas/colunistas-convidados/29070-
conservar-o-solo-para-preservar-a-agua-e-reduzir-a-fome/>. 
27 FALCÃO, Eduardo. Disponível em: <https://paladar.estadao.com.br/blogs/so-queijo/leite-a2-em-breve-no-
brasil/>. 
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Fonte: CARDOSO (2018). 

Cardoso (2018) ressalta também que as amostras do acúmulo de sedimentos são 

coletadas em locais onde visivelmente há a camada argilosa do solo, dentro do rio, nas curvas 

onde a velocidade de curso do rio é mais baixa e permite a decantação dos sedimentos. Para o 

caso de vários locais de acumulação, a recomendação é que todos sejam misturados para que a 

amostra seja representativa. Além disso, o momento mais adequado para a coleta das amostras 

é “após um período de chuva intenso, para determinar a influência das fontes sobre a atual 

degradação do solo” (IBID, p. 47). A ferramenta adequada para a extração, é uma pá de inox 

(Figura 13), que vai ser usada para retirar uma camada fina do solo, de aproximadamente 5 cm, 

a fim de descrever bem o sedimento movimentado por último. 

 

Figura 13: Pá para a extração de camadas finas do solo. 

 
Fonte: CARDOSO (2018). 
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4.5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Através dos resultados de Cardoso (2018), é possível esclarecer a natureza e o 

comportamento das principais fontes, percurso e locais de acúmulo dos sedimentos. O objetivo 

é produzir informações confiáveis sobre o impacto causado pelo uso indevido do solo, além de 

propor alternativas aos produtores, a fim de preservar a fertilidade do solo e reduzir a emissão 

de sedimentos na bacia. Conforme mencionado na sessão 4.3.2, Cardoso (2018) ao fazer uma 

conversão de proporções isotópicas de 13C nos ácidos graxos presentes nas amostras dos 

sedimentos, conhecido como modelagem CSSIAR, pôde determinar as proporções de cada 

fonte de erosão oriunda do manejo do solo e identificou a origem destes sedimentos que estão 

assoreando a APA de Guapimirim. Detalhes destes cálculos podem ser vistos em Cardoso 

(2018).  

A tabela 2 apresenta os resultados obtidos para os setores A, B, C e D (veja a Figura 

5), onde o setor A representa o destino final dos sedimentos, ou seja, o Canal de Imunama. 

Verifica-se que os sedimentos que estão assoreando este canal são principalmente provenientes 

de pastagens (48%), plantações de cana de açúcar (15%) e dos bancos de erosão das margens 

dos rios (16%). Este resultado mostra que são necessárias mudanças no manejo do solo de áreas 

de pecuária, agricultura e proteção da mata ciliar dos rios. 

 

Tabela 2: Porcentagem de cada fonte de sedimento em cada região da área de estudo. 

Setor A B C D 

Pasto 48±7 3±1 0 0 

Plantação de Mamona 0 0 0 0 

Plantação de Cana de 
açúcar 

15±2 32±5 68±11 0 

Plantação Leguminosas 0 0 0 0 

Rio Iconha 6±2 12±5 23±11 0 

Rio Guapiaçu 1±1 3±2 5±3 0 

Escoadouro 4±1 7±2 3±2 0 

Estrada COMPERJ 3±1 7±2 0 0 

Mata Ciliar 3±1 3±1 1±1 5±2 

Banco de erosão 16±1 33±6 0 25±2 

Rio Macacu 4±1 0 0 70±2 

Fonte: CARDOSO (2018, p. 116). 
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5 PRINCIPAIS ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Os entrelaçamentos entre a Física e a preservação do meio ambiente, no sentido da 

construção de conhecimentos relativos à Educação Ambiental, não têm sido privilegiados no 

currículo do Curso de Licenciatura em Física da UFF, o que de certo modo tem deixado uma 

lacuna na formação dos futuros professores. Todavia, é inegável que 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. Porém, logo nos primeiros encontros do grupo de estudo, 

tornou-se perceptível o quanto era superficial o nosso conhecimento sobre a temática meio 

ambiente e seus desdobramentos, tanto na produção do conhecimento científico quanto nas 

ações educacionais. 

Sendo assim, ficou acordado entre todos os participantes do grupo de estudo 

(professores orientadores e licenciandos e licencianda) que, em termos de procedimentos 

metodológicos, seriam adotados dois procedimentos: um eminentemente teórico e o outro 

prático. 

O teórico teve como focos o estudo sobre: significado de educação ambiental e sua 

inserção no currículo da Educação Básica; conhecimentos científicos relacionados à prática de 

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

Para tanto, foram realizados levantamentos bibliográficos, leituras e aulas para a 

aprendizagem do conteúdo específico de Física. 

Como já mencionado, em decorrência de ações anteriores da equipe do LARA na área 

da Bacia de Guapimirim, essa região despontou naturalmente como o contexto da nossa 

monografia. Sendo assim, ainda como procedimento teórico, buscamos melhor compreender a 

importância e os diferentes aspectos ambientais dessa região. 

A parte prática consistiu na visitação à APA de Guapimirim, reconhecimento in loco 

da região 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. 

No âmbito do grupo de estudos, após discussão sobre os possíveis recursos didáticos, 

se chegou ao consenso da produção de uma série de 3 vídeos educomunicação, cabendo ao 

autor desta monografia maior responsabilidade na produção do segundo vídeo, cujo roteiro, 
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elaborado em conjunto com os demais licenciandos do grupo de estudo, se encontra no 

Apêndice 10.1. 

De acordo com o planejamento, ficou acordado a realização de entrevistas com três 

especialistas na área de meio ambiente, com perguntas e respostas contextualizadas e com 

duração de aproximadamente 15 minutos.  

Cada vídeo se inicia com uma breve exposição de seu tema e da atuação profissional 

do entrevistado. 

Uma narrativa ao fundo conduz a transição das entrevistas simultaneamente a imagens 

reais da APA (algumas cedidas, outras dos licenciandos/a responsáveis pela produção dos 

vídeos). 

O local previsto para da gravação do vídeo foi o próprio espaço físico do Lara, com 

uma câmera Nikon, modelo Coolpix L120 e um microfone da marca Knup, modelo KP-916. 

Para edição do vídeo, recorremos ao software Sony Vegas, por ser de domínio público 

e a imagens cedidas pelo entrevistado, dentre outras.  
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6 RESULTADOS  

6.1 TEÓRICOS 

O estudo realizado sobre Educação Ambiental reafirmou a importância do tema, posto 

em protagonismo no final século passado, quando mudanças climáticas e fenômenos como 

smog, passaram a ser notados nas grandes cidades ao redor do mundo. Seu alcance é muito 

maior que uma disciplina como ecologia, pois seus saberes confirmam a interdisciplinaridade 

do tema, com o objetivo de alterar costumes e o cotidiano de todos, uma mudança de atitude 

por parte da sociedade com práticas sustentáveis que em longo prazo, poderão ter grande 

impacto na preservação do meio ambiente. 

O levantamento teórico e prático sobre APA de Guapimirim ratificou sua importância 

estratégica em relação ao abastecimento de água dos municípios próximos, atividades 

financeiras das famílias que lá residem há décadas, além de colocar em evidência a necessidade 

de preservação do habitat de diversas espécies de peixes, crustáceos, aves e mamíferos, em um 

dos poucos locais em que a Mata Atlântica original é preservada. Dito isso, todo esforço para 

preservar a região, além de uma necessidade, é um dever de todo cidadão que usufrui, ou não, 

dela. 

A parte teórica de Física foi embasada pela tese de doutorado de Renan Pereira 

Cardoso, “Análises Isotópica Específica e de Infravermelho no Fortalecimento de Estratégias 

de Conservação da Bacia de Guapi-Macacu”, na qual, por meio de técnicas empregadas em 

Física Nuclear foi possível a identificação das fontes e do destino dos sedimentos provenientes 

das atividades exercidas na extensão dos rios que compõem a Bacia Hidrográfica Guapi-

Macacu. Além de apontar técnicas simples, mas de grande efetividade na redução do envio de 

sedimentos, com a fixação de plantas nativas que aceleram o processo de recuperação de bancos 

de erosão (Figura 14).  

Figura 14: Proteção de bancos de erosão com materiais naturais: rede com fibras de coco (direita) e uma 
rede com estacas de madeira local (esquerda). 

 
Fonte: CARDOSO (2018). 
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Os resultados teóricos, além da aprendizagem do conhecimento, condicionante para 

qualquer procedimento prático-educativo, possibilitaram ao Grupo de Estudo (professores 

orientadores, licenciandos e licencianda) a definição de estratégias comuns para a aproximação 

com o contexto da investigação (APA de Guapimirim) e, consequentemente para o alcance dos 

objetivos previstos na monografia. 

comunidade escolar foram definidas, como a apresentação de um vídeo 

educomunicação. Por meio dele, o professor pôde expor ideias para aumentar o interesse dos 

alunos nos temas relacionados ao meio ambiente, além de alertar sobre certos costumes que 

agravam a erosão do solo e por consequência, a sedimentação dos rios da BHGP. Seu objetivo 

é a divulgação dos conhecimentos científicos gerados no LARA nas escolas e sociedade, já que 

são de grande importância para que ajudar-nos a usufruir do meio ambiente de forma 

sustentável, preservando-o para a posteridade. 

 

6.2 PRÁTICOS 

6.2.1 Visita à APA Guapimirim 

Para o reconhecimento in loco da área de estudo, eu e os companheiros de pesquisa, 

Priscila Diane Garcia e Kalleb de Oliveira Cabral Lopes Paz, visitamos no dia 07 de junho de 

2019 a APA de Guapimirim, acompanhados pelos Prof. Dr Roberto Meigikos dos Anjos e Dr 

Renan Pereira Cardoso, para um passeio de barco no rio Macacu. Descemos até sua foz, durante 

a maré seca, guiados pelo barqueiro Aluízio, conhecedor da região, que nos contou sobre as 

atividades exercidas pelos moradores locais, como pesca (Figura 15) e artesanato feito com o 

lixo colhido no rio, sobre a fauna e a flora. 

 
Figura 15: Celeiro de peixes, técnica desenvolvida pelos indígenas e usada pelos residentes do local. 

 
Fonte: 

<https://www.facebook.com/apa.guapimirim/photos/a.443857855751172/1555445371259076/?type=3&theater> 
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Durante o trajeto vimos diferentes tipos de vegetação, nativa e plantada, alguns pontos 

de acúmulo de sedimentos nas curvas do rio, exemplificado na foto da Figura 16 e alguns bancos 

de areia na foz (Figura 17) que são exemplos de locais estratégicos para a coleta de amostras, 

conforme descrição no Capítulo 4. 

 

Figura 16: Margem em uma curva do rio, onde há um maior acúmulo de sedimentos. 

 
Fonte: GARCIA28 (2019). 

 

Figura 17: Banco de areia na foz do rio Macacu, na Baía de Guanabara. Ao fundo morros Pão de Açúcar 

e do Corcovado. 

 
Fonte: Autor (2019). 

 

 

A interação dialógica com o barqueiro Aluízio nos oportunizou a percepção sobre as 

diferenças entre os tipos de mangue, branco e vermelho, e sobre os crustáceos que os usam 

como seu habitat, e que servem como apontadores da qualidade da água do rio. A Figura 18 

ilustra um saudável mangue da APA de Guapimirim. 

 
28 Obtida pela licencianda Priscila Diane Garcia no dia do passeio de barco. 
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Figura 18: Manguezal e uma garça-moura. 

 

Fonte: <https://marsemfim.com.br/apa-guapimirim-esec-da-guanabara/>. 

 

Além do passeio de barco pelo rio Macacu, a visita a APA possibilitou o contato com 

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

Educomunicação do Núcleo de Gestão Integrada da Área de Proteção Ambiental de 

Guapimirim e a Estação Ecológica da Guanabara, que nos forneceu informações importantes 

sobre a história da APA. Além disso, aceitou juntamente com a bióloga Juliana Cristina Fukuda, 

colaborar como entrevistado no primeiro vídeo educomunicação que aborda a criação da APA 

e questões relativas à educação ambiental, cujo detalhamento é apresentado na monografia de 

Kalleb de Oliveira Cabral Lopes Paz. 

 

6.2.2 Vídeo Educomunicação Radioecologia: contribuições do LARA para o meio 

ambiente 

O vídeo educomunicação está interligado sequencialmente a dois outros vídeos, 

produzidos em parceria com os demais licenciandos do grupo de estudo. Apesar dos vídeos 

serem atribuídos isoladamente aos resultados (produtos educacionais) de cada uma das 

monografias, no que tange à proposição de utilização no ambiente educacional, é sugerido que 

os 3 vídeos educomunicação sejam explorados sequencialmente como material didático em 

atividades relativas à Educação Ambiental. 

Assim, diferente de um tradicional plano de aula, com início meio e fim marcados por 

um tema específico, o vídeo tem como objetivo a divulgação científica baseada no contexto 

socioambiental por meio da transposição didática, com a intenção de oferecer informações 

complementares aos alunos e a quem interessar sobre o manejo do solo de forma sustentável. 
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Posteriormente, esse vídeo poderá ser material de divulgação para própria APA de Guapimirim, 

visto que a instituição possui um setor de educação ambiental bastante ativo e presente nas 

comunidades e nas escolas rurais no entorno.  

O vídeo educomunicação produzido no âmbito desta monografia é uma entrevista com 

o Prof. Dr Roberto Meigikos dos Anjos, cuja autorização de uso de imagem e áudio se encontra 

no Anexo 9.2, que teve como objetivo socializar as contribuições da pesquisa científica 

produzida no LARA em prol do meio ambiente, com a demonstração de que é possível 

relacionar Física com Educação Ambiental e fornecimento de informações necessárias para que 

as pessoas tomem ciência das consequências acarretadas pelo assoreamento dos rios. É o 

segundo da sequência de três vídeos, atrelado ao vídeo “ICMBIO - Educomunicacao APA de 

Guapimirim” produzido por Kalleb de Oliveira Cabral Lopes Paz. 

A entrevista foi prevista para ser realizada no LARA, mas devido ao ruído provocado 

pelas máquinas de processamento, houve a necessidade de mudança de local, de maneira que a 

realização da gravação da entrevista foi transferida para o gabinete do professor, localizado 5º 

andar da torre nova do IF. 

A fim de provocar uma dinâmica na sua apresentação e despertar a curiosidade dos 

espectadores, a entrevista foi balizada por três perguntas de caráter investigativo, direcionadas 

ao assoreamento da Bacia Guapi-Macacu, conforme descrição no Apêndice 10.1. Além disso, 

para exemplificar atitudes que preservam ou agridem o meio ambiente, de forma didática e 

prática enriquecemos o vídeo com imagens autorais, cedidas pela APA e outras extraídas de 

sites na internet (Apêndice 10.2). 

O vídeo está disponível na internet no endereço: 
<https://drive.google.com/drive/folders/1ZL0unL7onVqqt_eR6U_SoHfCvunlPxCy?usp=shari
ng>.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da afinidade com o tema Meio Ambiente, o desenrolar do estudo apontou que 

meu conhecimento sobre Educação Ambiental era superficial, tanto em termos da perspectiva 

ambiental quanto à sua conceituação, inserção no currículo da Educação Básica e 

desconhecimento do conhecimento científico. Ou seja, a Física que sustenta a pesquisa e as 

práticas desenvolvidas no LARA em prol do meio ambiente.  

Todavia, sem o domínio desse conhecimento, não teria sido possível alcançar os 

objetivos previstos na monografia. De certo modo, o tempo tomado inviabilizou a nossa 

pretensão de estreitar laços com a comunidade escolar. Entretanto, o produto educacional 

resultante, juntamente com os outros dois vídeos educomunicação podem ser compreendidos 

como um embrião de um trabalho a ser realizado posteriormente, pela nossa equipe ou por 

outros interessados. 

Acredito que, por se tratar de um dos primeiros estudos que relaciona as duas áreas, 

abrirá caminho para que outros licenciandos de Física, tanto da UFF quanto de outras 

Instituições de Ensino Superior, tomem conhecimento de que é possível observar a Física em 

um viés ambiental, e que possam desenvolver outras pesquisas e/ou estudos voltados à 

comunidade escolar. 

Entendemos que sem ter sido explicitado, o grande objetivo deste trabalho refere-se à 

democratização da ciência, desmistificando o modelo de que o conhecimento da ciência é 

restrito a gênios. Procuramos, por meio do vídeo, demonstrar que mesmo nos temas mais 

diversos, o conhecimento científico está presente e pode ser compreendida com facilidade, e 

afirmando sua importância para o meio ambiente e a sociedade. 

A região da Bacia Hidrográfica Guapi-Macacu é de grande importância e possui ampla 

biodiversidade, combustível para desenvolvimento de pesquisa nas mais diversas áreas do 

conhecimento científico. Essa região necessita da nossa proteção e apoio, pois guarda um 

patrimônio ecológico único, remanescente de 519 anos de ataques e exploração. 

Por fim, ressaltamos que, vencido o desafio da elaboração desta monografia, nos 

sentimos mais bem preparados para uma atuação na Educação Básica que levem em conta o 

papel do professor de Física na defesa do meio ambiente.   

 



45 

 

 

 

8 OBRAS CITADAS 

BRASIL. Lei Nº 6.938 de 31 de agosto de 1981. Disponível em: 
<http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=313>. Acesso em: 15 nov. 
2018. 

______. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm>. Acesso em: 
15 nov. 2018. 

CMMAD. Nosso futuro comum. 2 ed, Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 
1991. 

CARDOSO, Renan Pereira. Análises isotópica específica e de infravermelho no 
fortalecimento de estratégias de conservação da bacia de guapi-macacu. Niterói, 2018. 142 f. 
Tese (Doutorado em Física) – Instituto de Física, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 
2018.  

COSTA, Cláudia; LAMAS, Ivana; FERNANDES, Rosan (Coordenação). Planejamento 
estratégico do Mosaico Central Fluminense. 2010. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/portal/images/stories/mosaicos/planejamento-central-
fluminense.pdf>. Acesso em: 2 set. 2018. 

DANTAS, José Roberto da Costa; ALMEIDA, Josimar Ribeiro de; LINS, Gustavo Aveiro. 
Impactos ambientais na bacia hidrográfica de Guapi/Macacu e suas consequências para o 
abastecimento de água nos municípios do leste da Baía de Guanabara. Rio de Janeiro: 
CETEM/MCT, 2008. Disponível em: 
<http://mineralis.cetem.gov.br/bitstream/cetem/337/1/sgpa-10_final.pdf>.  Acesso em: 12 set. 
2018. 

FIDALGO, E. C. C.; et al. Uso e cobertura da terra na bacia hidrográfica do rio Guapi-
Macacu. Rio de Janeiro, RJ: Embrapa Solos, 2008, 31p. Disponível em: 
<http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr%4080/2008/11.17.21.14/doc/2111-2118.pdf>. 
Acesso em: 19 jul. 2019. 

ICMBIO/MMA. Mosaico da Mata Atlântica Central Fluminense, s/da. Disponível em: 
<http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/quem-somos/mosaico-central-fluminense.html>. 
Acesso em: 12 set. 2018. 

ICMBIO/MMA. Gestão integrada APA Guapimirim e Esec Guanabara – atributos naturais, 
s/db. Disponível em: <http://www.icmbio.gov.br/apaguapimirim/quem-somos/atributos-
naturais.html>. Acesso em 12 set. 2018. 

INSTITUTO BIOATLÂNTICA. Projeto Entre Serras e Águas – Plano de Manejo da APA da 
Bacia do Rio Macacu – Encarte 4: A APA da Bacia do Rio Macacu e sua área de influência, 
2009. Disponível em: 
<https://documentacao.socioambiental.org/noticias/anexo_noticia//6663_20091117_095919.p
df>. Acesso em: 12 set. 2018. 

MARCATTO, Celso. Educação ambiental: conceitos e princípios. Belo Horizonte: FEAM, 



46 

 

2002. 
MEC/CNE. Resolução Nº 2, de 15 de junho de 2012. Disponível em: 
<http://conferenciainfanto.mec.gov.br/images/conteudo/iv-cnijma/diretrizes.pdf>. Acesso em: 
15 nov. 2018. 

MELLO, Daniel; MELLO, Gabriel. Observação de aves na APA de Guapimirim. Disponível 
em: <https://www.irmaosmello.com.br/apaguapimirimbirding>. Acesso em: 12 set. 2018.  

PEDREIRA, Bernardete da Conceição Carvalho Gomes et al. Áreas prioritárias para 
recuperação da região da bacia hidrográfica do Rio Guapi-Macacu. Rio de Janeiro: 
Embrapa Solos, 2011. Disponível 
em:<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/77820/1/BPD-191-Recuperacao-
Guapi.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

PEDREIRA, Bernadete da Conceição Carvalho Gomes; FIDALGO, Elaine Cristina Cardoso; 
ABREU, Marcelo Bueno de. Mapeamento do uso e cobertura da terra da bacia hidrográfica do 
rio Guapi-Macacu, RJ. In: ANAIS XIV SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SENSORIAMENTO 
REMOTO, INPE Natal, 2009. Disponível em: 
<http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/sbsr@80/2008/11.17.21.14/doc/2111-2118.pdf>. 
Acesso em: 12 set. 2018. 

SAUVÉ, Lucie. Educação Ambiental: possibilidades e limitações. Educação e Pesquisa, v. 
31, n.2, p 317-322, 2005. Disponível em: 
<http://www.foar.unesp.br/Home/projetoviverbem/sauve-ea-possibilidades-limitacoes-meio-
ambiente---tipos.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2018. 

WILKINSON, John et al. Caracterização Socioeconômica das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Guapi-Macacu e Caceribu. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2012. Disponível em: 
<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/107015/1/DOC-149-Socioeconomia-
Guapi-Macacu.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2018. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 

 

9 ANEXOS 

9.1 MAPA COM O TIPO DE VEGETAÇÃO E ATIVIDADES EXERCIDAS NA BACIA 
GUAPI-MACACU 

 

Fonte: FIDALGO et al., 2008. 
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9.2 AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM E ÁUDIO 

 Eu, abaixo assinado e identificado, autorizo o uso de minha imagem, som da minha voz 

e nome por mim revelados em entrevista e, além de todo e qualquer material entre fotos e 

documentos por mim apresentados, para compor o vídeo educomunicativo sobre educação 

ambiental, a ser produzido pelos licenciandos André Luis de Oliveira Machado, Kalleb de 

Oliveira Cabral Lopes Paz e Priscila Diane Garcia no âmbito de suas monografias no Curso de 

Licenciatura em Física da Universidade Federal Fluminense. E que estas sejam destinadas à 

divulgação ao público em geral e/ou para práticas educacionais na área de Educação Ambiental. 

  A presente autorização abrange os usos acima indicados em vídeo para divulgação, 
tanto em escolas, Universidades e eventos acadêmico-científico quanto na Internet, sem 
qualquer ônus aos entrevistadores ou a UFF, que poderão utilizá-los em todo e qualquer projeto 
e/ou obra de natureza sociocultural voltada à preservação do meio ambiente, em todo território 
nacional e no exterior. 

 Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito 
sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos a minha imagem ou som de voz, 
ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.  
 

__________, ____ de __________ de 2019. 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 

Nome: 

Endereço: 

Cidade: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

Telefone para contato: 
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10 APÊNDICES 

10.1ROTEIRO DO VÍDEO 

Vídeo educomunicação 2 

- Responsável pela entrevista e produção: André Luis de Oliveira Machado 

- Tema: Laboratório de Radioecologia e Alterações Ambientais (LARA) 

- Título: Radioecologia: contribuições do LARA para o meio ambiente 

- Entrevistado: Prof Dr Roberto Meigikos dos Anjos 

As cenas iniciais do vídeo veiculam imagens da Baía de Guanabara, do Campus Praia 

Vermelha da UFF e das entradas no Instituto de Física, Unidade Universitária que abriga o 

LARA.  

Para tratar das contribuições da pesquisa científica desenvolvida no LARA em 

prol do meio ambiente, o entrevistado será o Prof Dr Roberto Meigikos dos Anjos, 

coordenador do Laboratório.  

- Perguntas ao entrevistado: 

1- O que é o LARA e quais são as suas principais demandas atualmente? 

2- Que conhecimentos o LARApoderia compartilhar com a comunidade escolar? 

3- Quais são as piores consequências que o assoreamento dos rios pode trazer para o 

meio ambiente? 
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10.2 LISTA DE ENDEREÇOS NA INTERNET DE IMAGENS SELECIONADAS PARA 
O VÍDEO 

Imagem 1 

<http://www.uniaosaude.com.br/site/dicas-single/21-14-de-agosto-%EF%BF%BD-dia-de-combate-a-poluicao.html> 

Imagem 2 

<https://www.cidadenova.org.br/editorial/informa/2556-degradacao_ambiental_pode_causar_12_milh> 

Imagem 3 

<https://www.dm.com.br/cotidiano/2018/06/quem-jogar-lixo-no-chao-sera-multado/> 

Imagem 4 

<https://folhadebarbacena.com.br/degradacao-ambiental-e-assunto-para-esta-sexta-feira-no-ponto-de-fala/> 

Imagem 5 

<http://www.p22on.com.br/2018/11/02/as-dificuldades-do-pequeno-agricultor-para-aderir-producao-certificada/> 

Imagem 6 

<http://www.agronovas.com.br/manejo-do-solo-3/> 

Imagem 7 

<https://abisolo.com.br/2019/06/18/precos-de-fertilizantes-devem-voltar-a-subir-com-demanda-para-safra/> 

Imagem 8 

<http://blog.agropro.com.br/manejo-do-solo-e-da-agua/> 

Imagem 9 

<http://www.boqnews.com/cidades/mais-de-oito-toneladas-de-peixes-mortos-foram-retirados-dos-rios/> 

 


