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RESUMO
O relatório documenta e publica a produção acadêmica de estudantes e
dissemina o método, avaliação e resultados de prática de educação ativa em
educação ambiental e para a cidadania, adotando o método de aprendizagem
baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais no componente
curricular Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I, no Curso de
Bacharelado em Ciência Ambiental. Este é o volume II da Série Aprendizagem
baseada em Projetos aplicada a Estudos Socioambientais, uma produção do
Núcleo Girassol de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias, pela linha de
pesquisa e extensão ‘Culturas e Educação para o Desenvolvimento Sustentável’.
Na turma 2016.1, os projetos de ensino-aprendizagem integrados à pesquisa e
extensão universitária foram elaborados dentro do eixo temático ‘Ambientes e
Cidadania a partir da Moradia’. O relatório está organizado em duas partes,
sendo o relatório a ação de Extensão Universitária disseminando o método, os
projetos e os resultados.
A primeira parte informa a ação de EnsinoAprendizagem como foi pensada e como foi avaliada, com detalhamento para que
possa ser compreendida, adaptada ou aplicada por outros docentes em educação
básica ou superior. Inclui o roteiro do formulário Google Form aplicado na
primeira semana para conhecer o perfil do ingressante, incluindo o tema
moradia para saber possíveis situações de demanda por melhorias ou de riscos
à saúde ambiental da família e estudante. A questão do entorno da moradia foi
incluída e foi citada muitas vezes como o maior incômodo, como questões de
resíduos sólidos, drenagem urbana e esgotamento sanitário precários. A
segunda parte informa a ação de Pesquisa em que estão os capítulos de autoria
de cada estudante referente aos seus respectivos projetos de estudo no campo
temático de ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’.
A acadêmica Isabella Silva dos Santos, do Curso de Graduação em Ciência
Ambiental, bolsista Prograd em Estágio Interno Uff junto ao Núcleo Girassol de
Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias, atuou na consolidação de todas as
partes desse relatório no ano de 2017, ano seguinte ao da turma 2016, visto que
não pudemos contar com bolsista de Monitoria ao longo da turma 2016. A Ficha
Catalográfica será feita em janeiro de 2018. Este relatório está disponível ao
público a partir de dezembro de 2017 e depositado na comunidade do Núcleo
Girassol no Repositório Institucional Uff protegido pela Licença Creative
Commons para livre acesso, sem fins comerciais, podendo ser amplamente
distribuído e referenciado.
Palavras-chave: educação ambiental, educação para a cidadania, educação
ativa, aprendizagem baseada em projetos, Ciência Ambiental.
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AÇÃO DE ENSINO-APRENDIZAGEM PELA EDUCAÇÃO ATIVA
APRESENTANDO O MÉTODO E O PERCURSO DE FORMAÇÃO DA TURMA 2016.1 EM CRÍTICA,
CONSCIÊNCIA E CIDADANIA SOCIOAMBIENTAL I
P OR P ROFA . P ATRICIA A LMEIDA A SHLEY
Na linha de atuação de Educação e Culturas para o Desenvolvimento Sustentável, o Núcleo Girassol de Estudos em
EcoPolíticas e EConsCiencias elabora métodos de ensino-aprendizagem e prepara conteúdos para educação
ambiental formal e não formal alinhados com a pedagogia da autonomia, adotando a educação ativa.
Este volume é parte da Série Aprendizagem baseada em Projetos aplicada a Estudos Socioambientais. As turmas
que elaboram e executam estudos socioambientais a partir da aprendizagem baseada em projetos tem seus estudos
publicados nesta série, que iniciou em 2015. O eixo temático desta turma de 2016.1 em Crítica, Consciência e
Cidadania Socioambiental I foi ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia.’
Isabella Silva dos Santos, acadêmica do Curso de Bacharelado em Ciência Ambiental, bolsista Prograd de Estágio
Interno Uff em 2017 junto ao Núcleo Girassol, atuou na editoração com a revisão de textos, atendimento a padrões
de citação e referências, verificação de situações adequadas para qualidade da publicação e organização de capítulos.
A Profa Patricia Almeida Ashley concluiu a edição com revisão geral, apresentação da obra e do método adotado.
No 1º período do Curso de Graduação em Ciência Ambiental, buscando a apresentação dos estudantes ingressantes
à elaboração, execução e relatoria de projetos de estudos socioambientais no contexto das relações sociedadenatureza-economia e instituições, é oferecido o componente curricular Crítica, Consciência e Cidadania
Socioambiental I – CCCSI. O objetivo de CCCS I está descrito no projeto pedagógico como:
Objetivo: Contribuir para a reflexão do ser humano na interação pessoal com o outro, o coletivo, o território e na
construção da identidade social nos espaços de convívio privado e público, compreendendo as relações entre
situações, fatores contribuintes e derivados. Contribuição para a formação do profissional cidadão engajando-o para
a inovação e transformação socioambiental pela consciência e ação crítica sobre as relações sociais no contexto das
interações em diversas mídias e contextos sociais: pessoa, família, comunidades, etnias, culturas.
Para alcançar tal objetivo, a ementa prevê os seguintes conceitos e práticas pedagógicas:
Conceitos: Crítica, consciência e cidadania socioambiental aplicadas ao contexto da pessoa em seu cotidiano.
Reflexão sobre o ser humano, limites e potencialidades na interação, verbo e ação da pessoa em seu cotidiano,
territórios e meios de interação. Elaboração de projetos socioambientais: conhecimento crítico a ser gerado e
aplicado no território socioambiental local das interações cotidianas da pessoa, a partir da produção de
conhecimento coletivo construído entre alunos-professor e segmentos sociais na comunidade acadêmica e externa
da universidade.
Práticas pedagógicas: Educação ativa centrada no estudante, incluindo a pesquisa temática e processos de grupos
de aprendizagem e produção de conhecimento contextualizado. Reflexão teórica sobre a realidade aprendida
contribuindo para a aprendizagem, consciência e cidadania socioambiental. Politização do conhecimento construído
pela relação ativa da pessoa em diálogos sociais em coletivos e organizações.
Para orientar os estudantes na concepção de projetos, foi apresentado o modelo 7W2H1T elaborado pela docente
Profa Patricia Almeida Ashley em 2013 e que vem sendo aplicado, proporcionando uma visão crítica de projetos com
facilidade didática e efetiva para a aprendizagem sobre elaboração, acompanhamento e avaliação de resultados e
impactos de projetos de estudos socioambientais pertinentes para os objetivos da formação de CCCS I. Segue o
modelo 7W2H1T no Diagrama 1, o qual inclui os componentes: What, Who, Where, When, Why, What For, For
Whom, How, How Much e Then.
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DIAGRAMA 1 – MODELO 7W2H1T ELABORADO POR PATRICIA ALMEIDA ASHLEY EM 2013, SENDO APLICADO PARA ANÁLISE DE FATOS
SOCIOAMBIENTAIS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS

Tem sido fundamental o uso da ferramenta Google Form para a elaboração das propostas de projeto, combinada
com planilha eletrônica gerada a partir dessa ferramenta e a exportação de dados para aplicativo gerenciador de
banco de dados. As ferramentas de formulário Google Form foram adotadas para apoio às atividades individuais,
para preenchimento de perfis de estudantes e para proposição e acompanhamento da execução de projetos de
estudos socioambientais. No início do semestre cada estudante preencheu, com uso de formulário eletrônico
elaborado pela ferramenta Google Form, o seu Perfil de Estudante Ingressante para que a docente pudesse
compreender cada um dos estudantes quanto aos aspectos de: nome completo; email de contato; website, blog ou
rede social de contato; município e bairro onde residia no inicio do semestre; preferências e alternativas de
mobilidade casa-Uff-casa; dificuldades socioeconômicas para a realização de sua formação superior; hobbies e
habilidades; grau formação em línguas estrangeiras, especialmente o inglês; participação social, política e
comunitária; expectativa de realização social e profissional a partir da formação em Ciência Ambiental; cursos que
também se interessa além do atual que está matriculado; e dúvidas, oportunidades em bolsas e atividades
acadêmicas que gostaria de obter mais informação.
Outra tecnologia importante para a prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos
socioambientais é a Plataforma Moodle, como ambiente de gestão de tarefas e conteúdos didáticos para a turma,
amplia e organiza a acessibilidade de conteúdos para os estudantes. Todas as atividades acadêmicas ao longo do
semestre na turma 2016 de Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I estão documentadas na sala virtual da
Plataforma Moodle para memória e mais detalhes para recuperação de informação. Lá estão os slides de aulas,
vídeos, textos, tarefas realizadas, cronograma e avisos passados pela professora 1.
Importante destacar que o método requer uma monitoria junto à docência para a melhor realização da prática de
educação ativa para o ensino-aprendizagem baseado em projetos, visando o adequado processo de apoio
diferenciado para cada estudante e, ao mesmo tempo, na preparação de habilidades do bolsista de monitoria para
a prática de educação ativa. Em 2016, não pudemos contar com vagas suficientes para as Bolsas de Monitoria no
Plano Anual de Monitoria preparado pela, então, Coordenação de Monitoria do Curso de Ciência Ambiental e só
uma vaga foi aprovada e foi direcionada para outro projeto. Não ter apoio de bolsa de Monitoria em 2016 se tornou
um impedimento para produção acadêmica tanto da docência e monitoria quanto ao método de aprendizagem

1

Veja mais e entre em contato para dúvidas e solicitação de detalhes: http://nucleogirassol.sites.uff.br/
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baseada em projetos como no atraso da edição e publicação do relatório que é uma produção acadêmica dos
estudantes da turma, uma tarefa de editoração/organização que requer uma memória das etapas para a
compreensão de todo o conjunto de projetos gerados. Em 2017, pudemos contar com bolsista de Estágio Interno
Uff, com a acadêmica Isabella Silva dos Santos, que pode, enfim, proporcionar a organização desta edição do
Relatório.

FORMULÁRIO DE PERFIL DO ESTUDANTE INGRESSANTE EM CCCS I 2016.1
APLICADO VIA GOOGLE FORM EM MARÇO/2016
P OR P ROFA . P ATRICIA A LMEIDA A SHLEY

CCCS I 2016 - Perfil para o Projeto 'Ambientes e Cidadania a partir da Moradia'
Este formulário é para fins de análise do perfil da turma 2016.1 ingressante no Curso de Ciência
Ambiental inscrita em Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I, sendo os resultados não
divulgados de forma individualizada, mas apenas em forma totalizada ou sem identificar o
respondente.
De acordo com o coletivo da turma, poderemos passar para uma etapa de elaboração de projetos
de aprendizagem baseada em estudos socioambientais e educação para a cidadania, sendo nesse
semestre acerca do tema Ambientes e Cidadania a partir da Moradia.
Responsável pela elaboração e análise:
Profa. Dra. Patricia Almeida Ashley
Professora Associada - Departamento de Análise Geoambiental - Instituto de Geociências - Uff
Contatos:
Email: patriciaalmeidaashley@id.uff.br
Núcleo de Estudos em EcoPolíticas e EConsCiencias - www.ecopoliticas.uff.br
*Obrigatório
Matrícula Uff *
Sua matrícula Uff
Nome do(a) Aluno(a) *
Nome e sobrenome completos da(o) Aluno(a)
Faixa Etária *
Idade pela faixa etária
o

Menos de 18 anos

o

Entre 18 e 24 anos

o

Entre 25 e 35 anos

o

Mais de 35 anos

Qual o nome completo do colégio ou escola em que concluiu o seu Ensino Médio *
13

Escreva o nome completo do colégio ou escola em que concluiu a sua formação em Ensino
Médio
Já tem formação superior completa ou incompleta?
Se iniciou e/ou concluiu outro curso de Graduação Superior, informe aqui

Moradia
Um breve perfil da moradia
Bairro, Município e Estado de residência antes de ingressar no Curso de Ciencia Ambiental
*
Informe o Bairro, Município e Estado em que o(a) aluno(a) residia antes de ingressar no
curso de Ciência Ambiental
Bairro, Município e Estado a partir de 2016.1 *
Informe o Bairro, Município e Estado em que o(a) aluno(a) está residindo durante este
semestre, após ingressar em Ciência Ambiental
o

É o mesmo, não vou me mudar nesse semestre

o

Por enquanto é o mesmo, mas estou planejando mudar neste

semestre
o

Outro:

Dificuldades socio-econômicas do(a) aluno(a) *
Indique até 3 opções do que mais é difícil para garantir as condições materiais para a sua
permanência no ensino superior
o

Despesa com transporte

o

Despesa com acomodação

o

Despesa com alimentação

o

Despesa com material didático impresso (livros, artigos e textos)

o

Disponibilidade de acesso a internet de onde reside

o

Despesas com telefonia ou internet

o

Nenhuma das opções acima

o

Outro:

Quem mora comigo e usufrui da energia do domicílio *
Pense na conta de luz do domicílio e quem usa a energia do domicílio, escolha uma ou
mais oções apropriadas a sua situação
o

Pai
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o

Mãe

o

Filhos

o

Avô

o

Avó

o

Irmãos

o

Cônjuge ou Namorado(a) ou Companheiro(a)

o

Animais de estimação

o

Tios

o

Primos

o

Amigos ou Colegas

o

Outro:

Onde eu durmo *
Informe uma ou mais opções, conforme sejam apropriadas a sua situação
o

Eu tenho uma cama só para mim

Eu divido a minha cama com cônjuge/companheiro(a) ou
namorado(a)
o

o

Eu divido a minha cama com filhos

o

Eu divido a minha cama com animais de estimação

o

A minha cama é sofá durante o dia

o

Eu tenho um quarto/cômodo só para mim

o

No quarto/cômodo que eu durmo, dormem também outras pessoas

o

Moro em apartamento

o

Moro em casa

o

Moro em sobrado

o

Outro:

O que eu sinto falta e o que me incomoda onde moro *
Escreva como e o quanto quiser, pode ser dentro do domicílio onde mora, pode ser no
entorno, na vizinhança, pode ser na rua ou no bairro
Powered by
Formulários Google
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AÇÃO DE PESQUISA PELA EDUCAÇÃO ATIVA
Nesta seção, foram dispostos os capítulos apresentando os projetos de pesquisa elaborados e os resultados dos
estudos realizados pelos estudantes da disciplina de Crítica, Consciência e Cidadania Socioambiental I do primeiro
semestre de 2016 a partir do método de aprendizagem já apresentado anteriormente.
As categorias temáticas dos estudos gerados pelos estudantes são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Abastecimento de água
Águas urbanas (canais e rios)
Alimentação
Consumo sustentável
Energia
Esgotamento sanitário
Ética do cuidado na convivência
Gestão ambiental
Moradia como espaço de educação social e cultural
Ocupação e uso de lotes urbanos
Planejamento urbano
Resíduos sólidos urbanos

Cada capítulo apresenta as seções padronizadas para que todos pudessem se guiar no que gerar na forma de
relatório de estudo:
•
•
•
•
•

Resumo
Escopo do Projeto do Estudo
Método, Técnicas e Instrumentos de Coleta de Dados
Resultados
Fontes Consultadas

Sendo o primeiro relatório de estudo, a experiência é de redação científica ainda insuficiente, mas atenderá como
etapa de aprimoramento futuro. O prioritário foi exercitarem a capacidade de organizar um texto nesses itens como
descritos acima. Aos estudantes que não cumpriram todos os itens, não foi autorizada a publicação neste relatório
consolidado.
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TEMA: GESTÃO AMBIENTAL - TECNOLOGIAS E EXPERIÊNCIAS DE
REDUÇÃO DO IMPACTO AMBIENTAL DE CONDOMÍNIOS
ALEXIA SCHUENCK NETTO SOBREIRA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO
Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.

T EMA E S UBTEMA
Gestão ambiental – Tecnologias e experiências de redução do impacto ambiental de condomínios

Q UESTÕES
Como se faz uma análise do impacto ambiental de um condomínio? Existem normas ou diretrizes para esse fim?
Quais as experiências de sucesso na redução de impacto ambiental de condomínios no Brasil? Quais são os
mecanismos sustentáveis mais adotados?

J USTIFICATIVA
Moro em um condomínio residencial com dois prédios, localizado na barra da tijuca, no Rio de Janeiro. A falta de
cuidado com o meio ambiente é recorrente em diversos condomínios, não valorizam a coleta seletiva de resíduos
domiciliares, racionalização no consumo de água, como a implantação de medidas de consumo racional, através de
torneiras e válvulas de descargas eficientes, controle de consumo por área, reuso da água da chuva, implantação de
paisagismo com baixas necessidades hídricas e irrigação controlada, além da importância com a qualidade do ar no
interior do condomínio e o desempenho de energia. Acho necessário o estudo aprofundado e a implantação dessas
medidas.

C ONTRIBUIÇÃO DO E STUDO
O desenvolvimento desse escopo servirá de acréscimo aos conhecimentos de gestão ambiental e econômica para
aqueles que lerem, com o objetivo de incentivar o uso de tecnologias que reduzem o impacto ambiental em
condomínios. O levantamento de dados será realizado por meio de leitura de artigos e pesquisas sobre as questões
abordadas.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor

X

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS
A NÁLISE DE IMPACTOS AMBIENTAIS EM UM CONDOMÍNIO
A análise dos impactos ambientais inclui, necessariamente, identificação, previsão de magnitude e interpretação da
importância de cada um deles, permitindo uma apreciação abrangente das repercussões do empreendimento sobre
o meio ambiente, entendido em sua forma mais ampla. (ADELICE, Maria, 2013)
•
•
•
•
•
•

Objetivos da análise de impacto ambiental:
Identificar impactos benéficos e adversos;
Envolver as comunidades na discussão dos problemas;
Tornar bem informados os tomadores de decisão;
Permitir a seleção das melhores opções;
Minimizar os problemas, através da incorporação de medidas mitigadoras;
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Portanto, o objetivo central do estudo de impacto ambiental é simples: evitar que um projeto (obra ou atividade),
justificável sob o prisma econômico ou em relação dos interesses imediatos de seu proponente, se revele, depois,
nefasto e catastrófico para o meio ambiente. Valoriza-se, na plenitude, a vocação essencialmente preventiva do
direito ambiental: é melhor prevenir do que remediar. (ADELICE, Maria, 2013)
Diretrizes gerais para um estudo de Impactos Ambientais:
•
•
•

•

Contemplar as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando-as com a hipótese de
sua não execução.
É importante discutir alternativas tecnológicas e locacionais, dado que, muitas vezes, a melhor opção será
a não execução do projeto, em função dos altos custos sociais e ecológicos dele decorrentes.
Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e operação
da atividade, trata-se de operação tendente a definir as medidas corretivas e mitigadoras dos impactos
negativos para o ambiente, para a correta e oportuna responsabilização do autor do projeto.
Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada
área de influência do projeto, considerando a bacia hidrográfica na qual se localiza.

Cuida-se de estabelecer as áreas de incidência dos impactos, abrangendo os distintos contornos para as diversas
variáveis enfocadas, considerando-se sempre a bacia hidrográfica correspondente. A administração do meio
ambiente em nível de bacias hidrográficas constitui a mais moderna concepção de gerenciamento de recursos
públicos, posto que conduz a um planejamento coordenado das ações de todos os órgãos de governo, com
expressiva diminuição de custos.
Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto, e
sua compatibilidade.
Quadro 1- Aspectos e Impactos Ambientais de um condomínio

Fonte: Sebrae, 2004
Como se pode perceber no quadro 1, os aspectos ambientais e seus impactos ambientais respectivos são em número
considerável, o que pode dificultar em um primeiro momento a gestão ambiental deste tipo de atividade. Para
resolver este impasse, deve-se priorizar alguns aspectos ambientais mais significativos e gerenciá-los. Para isto,
deve-se utilizar algum tipo de critério de escolha. Dentre os diversos aspectos e impactos ambientais encontrados
na atividade de condomínio de apartamentos, foram considerados como relevante, em função da experiência e da
vivência de alguns moradores, os seguintes aspectos ambientais:
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•
•

Geração de resíduos sólidos oriundos tanto da administração do condomínio como aqueles gerados pelos
moradores;
Consumo de água e de energia gerados pela administração.

O quadro 1 apresentado, demonstra ainda, que são muitos os aspectos ambientais que interagindo com o ambiente
podem causar impactos ambientais importantes e para tal a gestão do condomínio deve se prevenir ao máximo para
evitar, reduzir ou mesmo criar meios de mitigá-los na medida do possível.

A SPECTO AMBIENTAL : GESTÃO DE RESÍDUOS E SEUS IMPACTOS ASSOCIADOS
Conceituam-se resíduos sólidos como resíduos no estado sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem
industrial, doméstica, hospitalar, agrícola, de serviços e de varrição. Estão incluídos nesta definição o lodo
proveniente de sistema de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de
poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública
de esgoto ou corpo de água, ou exijam para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor
tecnologia disponível (NBR 10.004/2004).
A gestão dos resíduos sólidos está intimamente ligada ao acondicionamento dos resíduos gerados, onde
frequentemente são alocados em latões de 200 litros que costumam ficar destampados, possibilitando que diversos
tipos de vetores sejam atraídos ao local, tais como: ratos, baratas, mosca, além de insetos transmissores de doenças.
Ainda com estes, as lâmpadas comuns e florescentes, pilhas e baterias, cartucho de tinta de impressora, resíduos
contaminados (como óleo, solvente e resto de tintas geradas pelos condôminos), em sua maioria, são colocados nos
corredores misturados com os materiais para serem reciclados. Outros resíduos gerados pelos condôminos como:
papéis, lata de cerveja, papelões garrafa pet, vidros, resíduos de madeira, além de outros resíduos que podem se
reciclados, são jogados junto com resíduos não recicláveis como: resto de comida, lâmpadas com vapor e mercúrio
e outros. Apenas umas pequenas quantidades destes resíduos são destinados à recicladores que dão destinação
final. O restante costuma ser misturado aos resíduos que as companhias de limpeza urbana coleta nos dias regulares.
Parte do óleo de cozinha que é gerado pelos moradores é, em alguns casos, destinado a empresa coletora, mas a
grande parte deste resíduo é ainda jogada diretamente na rede de esgoto. Existe ainda os resíduos eletroeletrônicos
e de sucata elétrica (cabos, fiação, etc.) gerados pelos condôminos que também seguem a mesma lógica acima, isto
é, sem uma destinação final correta.
Os impactos ambientais associados ao aspecto ambiental geração de resíduo sólido são a seguir apresentados:
•
•

•

Doenças transmitidas por vetores que circulam nas lixeiras do prédio por mau acondicionamento dos
resíduos;
Contaminação por contato, em relação aos resíduos deixados por moradores no corredor do prédio. São
eles: lâmpada fluorescente quebradas, vidros quebrados, objetos cortantes e outros resíduos não
recicláveis;
Como a separação de lixo realizada é ainda incipiente em muitos condomínios em todo o país, a geração
de resíduos sólidos irá certamente causar outros impactos ambientais ao ambiente como: poluição do solo,
poluição do ar, poluição da água e odores, poluição visual, riscos de doenças transmitidas por vetores, assim
como maior quantidade de lixo enviada para os aterros sanitários comprometendo sua vida útil.

A SPECTO AMBIENTAL : CONSUMO DE ENERGIA E SEUS IMPACTOS ASSOCIADOS
O consumo de energia dos condomínios, sem contar o consumo individual de cada residência, ocorre em sua
maioria pelo uso de elevadores, luzes da garagem, bombas diversas, luz dos corredores de cada andar do
condomínio, além das luzes que ficam acesas por 24 nas escadas. Para encher as caixas d’água que ficam localizadas
geralmente nos andares mais altos dos condomínios, são usadas bombas específicas que retiram a água da cisterna
ocasionando aí importante consumo de energia.
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Impactos Ambientais identificados em relação ao aspecto ambiental consumo de energia, são os seguintes:
•
•

Diminuição dos recursos naturais;
Contas de energia alta do condomínio por falta de controle dos administradores do condomínio;

A SPECTO AMBIENTAL : CONSUMO DE ÁGUA E SEUS IMPACTOS AMBIENTAIS ASSOCIADOS
O consumo de água dos condomínios ocorre em geral pelo uso de lava-jato e mangueiras de borracha para lavagem
dos pisos internos e calçadas do condomínio e lixeiras. Outra importante fonte de consumo ocorre na parte interna
do prédio (corredor, garagem e aguagem de jardins). A água é um produto de difícil gestão e controle de seu
consumo, além disso, é difícil controlar vazamentos que ocorrem em diversos pontos como em torneiras e em
outras fontes do condomínio como as infiltrações de efluentes não tratados, aquelas encontradas nas paredes do
condomínio, ocasionado sobretudo pelo rompimento de equipamentos e materiais usados nos trabalhos realizados
(ruptura de mangueira e tubulações com defeito e falta de manutenção dos equipamentos). Um consumo de água
que ocorre e deve ser medido é aquele oriundo da lavagem dos veículos dos condôminos. Esta conta deve ser
incluída no resultado final do consumo total dos moradores, visto que os veículos em média são lavados de uma a
duas vezes por semana pelos empregados do condomínio que tem nesta atividade uma renda suplementar ao salário
obtido pelo trabalho realizado no dia-a-dia do condomínio.
No caso do consumo de água, os impactos ambientais associados são causados pelo mau uso do recurso água
sobretudo pelo desperdício devido a falta de medidas de controle. Dentre os impactos associados ao aspecto
ambiental consumo de água vale destaque para:
•
•

Esgotamento dos recursos naturais;
Falta de água para os condôminos por não controle do consumo;

Evidentemente, os impactos ambientais associados aos aspectos ambientais identificados não seriam considerados
significativos se forem visto de maneira individual, mas bem sabemos que a opção das cidades brasileiras, sobretudo
grandes metrópoles como as outras capitais que estão em grande expansão, buscam verticalizar as construções,
gerando prédios com diversos andares de apartamentos e/ou escritórios, e consequentemente, uma ocupação
bem maior de pessoas por metro quadrado e isto certamente causa impactos ambientais significativos se
olharmos pela quantidade de construções deste tipo que existem em nossas cidades.
COLETA SELETIVA

A Coleta Seletiva é um sistema de reconhecimento de materiais recicláveis, tais como: papeis plásticos, vidros,
metais e matérias orgânicos previamente separados na fonte geradora, ou colocados em Posto de Entrega
Voluntária - PEV, é o primeiro passo para reciclagem, porque permitem a separação dos materiais no próprio
local onde eles são descartados. Os resíduos colocados em sacos de lixos estão misturados: sacos, plásticos,
vidros, metais restos e comidas e outros materiais. Mais atualmente insistem recursos que permitem a separação e
o reaproveitamento de boa parte desses materiais (ENGENHEER, 1998).
A coleta seletiva tem grande valor social e otimiza a reciclagem, porém, é considerada antieconômica, pois pode
gerar grandes custos relacionados com a estocagem e transporte ao seu destino. Entretanto, deve-se considerar a
coleta convencional como também geradora de custos, entre eles, destacam-se o transporte para o aterramento do
lixo, despesas com a descontaminação do solo e da recuperação vegetal de áreas degradadas (GRIMBERG apud
DUBOIS, 1999). Dessa forma, percebe-se que o maior problema é a falta de incentivo e apoio governamental. Devese convencer todos os condôminos, ou pelo menos a maior parte deles, a participar do sistema, destacando seus
reais benefícios para a comunidade, a coleta só é efetiva se contar com a participação da maioria. O sistema é
dividido em três etapas principais: planejamento, implantação e manutenção. (ANTONIO, 2008)

P LANEJAMENTO DE UM SISTEMA DE COLETA SELETIVA
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Para fazer o planejamento de um programa de coleta seletiva, após o devido conhecimento de todos os condôminos,
devem-se definir os seguintes objetivos (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE, 2008; GONÇALVES E PINHEIRO, 2008):
•
•
•
•
•
•
•

Se a coleta será de todos os materiais ou só dos mais fáceis de serem comercializados;
Se a armazenagem dos recicláveis será em um lugar só ou com pontos intermediários;
Quem fará a coleta;
Onde será estocado o material;
Para quem será doado e/ou vendido o material;
Como será o caminho dos recicláveis, desde o local onde é gerado até o local da estocagem;
Como será o recolhimento dos materiais, inclusive frequência. Primeiramente, será necessário traçar o
perfil da comunidade.

Serão estabelecidos quais materiais serão recolhidos separadamente, e assim quantos locais de armazenagem serão
necessários e os fins que terão cada grupo de resíduo, baseado no que será mais efetivo e com menor dificuldade
no contexto. Dessa forma, são estabelecidos alguns dos objetivos traçados no início, como local de armazenagem
dos recicláveis, onde o material é estocado até seu destino final e quem fará a coleta. Para os últimos objetivos que
faltam, deve-se definir o destino dos recicláveis coletados. Os materiais de alumínio e papel serão vendidos e o
dinheiro convertido para o próprio condomínio. Já o material plástico será doado para cooperativas ou associações
que utilizem esse material para reaproveitamento. Será feito um rodízio em que um condômino será responsável
pela entrega dos materiais ao seu destino por semana, aqueles com dificuldades em realizar tal tarefa podem ser
excluídos do rodízio com conhecimento de todos os outros. (ANTONIO, 2008)

I MPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA SELETIVA
A etapa de implantação é composta de dois eventos: a preparação e a inauguração. A preparação deverá contar
com a ajuda de voluntários para preparar cartazes ou algum tipo de sinalização para as lixeiras onde será
armazenado o lixo no prédio (Secretaria do Meio Ambiente, 2008; Gonçalves & Pinheiro, 2008). Deverá ser
combinado com os lixeiros qual o local que será colocado o lixo que será coletado por eles. É também nesse
momento que as lixeiras serão preparadas para armazenar os restos, de acordo com o que foi estabelecido
previamente (caso seja necessário, as lixeiras serão divididas para estocar diferentes tipos de recicláveis). Essa fase
poderá ainda contar com a distribuição de cartazes informativos da campanha em todas as portarias para que os
condôminos possam tirar algumas dúvidas mais simples e relembrar o estabelecido.
A inauguração é quando tudo está preparado e bem divulgado para que o sistema funcione perfeitamente
(Secretaria do Meio Ambiente, 2008). Os principais problemas que podem aparecer até o momento estão
relacionados à atribuição de responsabilidades. É aconselhável que um condômino seja responsável por semana
para o transporte do material ao seu destino para não sobrecarregar apenas uma pessoa, mas pode criar conflitos.
É interessante verificar se a cooperativa ou associação busca o material onde ele foi produzido, dessa forma
diminuiria gostos com o transporte.

M ANUTENÇÃO DE UM SISTEMA DE COLETA SELETIVA
A manutenção é a etapa mais difícil do sistema de coleta seletiva. Para que o programa continue a funcionar como
no início, é necessário haver o acompanhamento e gerenciamento de todas as etapas, desde a separação até a
coleta ou entrega ao destino de cada grupo específico. A partir desse acompanhamento é importante que toda a
comunidade saiba o que está acontecendo, como estão os resultados e os benefícios que estão sendo gerados para
o condomínio (Secretaria do Meio Ambiente, 2008). Manter os condôminos sempre informados é importante como
incentivo para que continuem a participar, para deixar claro que todo o trabalho está dando resultados.
Os valores das vendas e quantidades de material coletado serão anexados nos balancetes entregue a cada
apartamento mensalmente. Pode ainda tomar medidas que incentivem ainda mais a participação contínua, como,
por exemplo, os condôminos que mantiverem a coleta recebem algum desconto no pagamento da taxa de
condomínio. O trabalho de sensibilização para efetiva participação dos condôminos deve continuar, assim como
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avaliação constante do processo como medida de correção de possíveis erros que podem aparecer e se tornar
obstáculos (DUBOIS, 1999). Deve-se evitar a desmotivação, o desconhecimento e o descomprometi mento.
Medidas como promover constantemente a sensibilização relacionada aos cuidados com o meio ambiente, zelando
pelos princípios éticos e morais 23 em nossas atividades cotidianas, são fundamentais para a continuidade do
processo. É interessante divulgar na quadra caso o sistema de coleta seletiva seja eficientemente implantado e
mantido. Os resultados positivos podem ser um exemplo e motivação para que outros condomínios adotem o
programa. A implantação da coleta seletiva no condomínio se converte em um pequeno, mas agregador passo para
economizar recursos naturais, tratar e destinar, adequadamente, os resíduos gerados, podendo ainda gerar renda
pelo tratamento dos resíduos recicláveis. Temos que trocar a velha orientação que estamos tendo h há tempos por
outra que traga bons resultados para todos. (ANTONIO, 2008)

I MPORTÂNCIA DA COLETA SELETIVA
A importância da Coleta Seletiva, com a separação dos lixos, permite que os materiais estejam separados e limpos,
para melhor poderem ser reaproveitado na reciclagem. A reciclagem dos resíduos é mais bem alcançada quando
existem sistemas de separação de cada tipo de material. Este sistema de separação é chamado de Coleta Seletiva,
que traz mais vantagens para o processo da reciclagem. (ENGENHEER, 1998)

V ANTAGENS DA COLETA SELETIVA
Com a coleta seletiva as vantagens se apresentam da seguinte forma:
•
•
•
•
•

Diminuição da quantidade final do lixo destinado aos aterros sanitários, aumentando sua vida útil;
Redução da poluição ambiental contribuindo para a saúde da população;
Melhoria da qualidade dos materiais, evitando-se a mistura de componentes diferentes no lixo que podem
tornar muitos materiais potencialmente recicláveis inúteis, que irão virar lixo pela;
Diminuição de gastos com a geração de resíduos;
Redução do desperdício de energia e de recursos naturais.

P RINCIPAIS FORMAS DE COLETA SELETIVA
As principais formas de se realizar a coleta seletiva podem ser:
•

•

•
•
•

Porta a Porta – Quando os resíduos são separados na fonte geradora ou no local onde os resíduos são
gerados, como: na residência, trabalho o no local de estudos. Veículos coletores percorrem as residências
em dias e horários específicos que não coincidam com a coleta normal de lixo. Os moradores colocam os
recicláveis nas calçadas, acondicionados em contêineres distintos.(CEMPRE, 1995).
PEV’s (Postos de Entregas Voluntárias) –São locais distribuídos em diferentes pontos da cidade ou de uma
empresa, com grupo de lixeiras diferenciadas pôr cores e/ou símbolos onde as pessoas depositam
espontaneamente os resíduos recicláveis;
Posto de Troca –Troca do material a ser reciclado pôr algum bem;
PIC’s (Programa Interno de Coleta Seletiva) - É realizado em Instituições públicas e privado, em parceria
com associações de Catadores;
Usina de triagem - Os materiais provenientes da coleta convencional são separados de acordo com seu
potencial de reciclagem ou compostagem (CEMPRE, 1995);

C ONSUMO DE ENERGIA
É importante o uso mais racional dos elevadores, sugere-se, portanto, que seja realizado um levantamento direto
visando identificar o momento exato onde o número de consumidores dos elevadores é menor e propor que se
desligue inicialmente um destes, intercalando seu uso em paralelo ao controle no consumo de energia com o
objetivo de uma possível nova posição no resultado final. Quanto às bombas que enchem as caixas de águas, que
ficam em geral nas coberturas dos prédios, devem ser colocados dispositivos que venham a ser acionados
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automaticamente quando estas estiverem com sua capacidade baixa, evitando desperdício no consumo de energia.
Outro ponto relevante em relação ao gasto de energia refere-se ao uso de motores lava jato para limpeza. Aqui se
sugere que seja abolido este hábito e que se passe a usar baldes para limpezas gerais visando à redução tanto do
consumo de água como de energia. Espera-se que com a realização destas propostas ocorra uma diminuição
significativa no consumo de energia do condomínio em questão, situação esta obtida por condomínios que passaram
por um processo semelhante de gestão ambiental.

C ONSUMO DE ÁGUA
Para o aspecto ambiental consumo de água percebe-se que seu uso é mais frequente em lavagens dos veículos de
moradores, lixeiras, calçadas e na parte externa e interna do condomínio. Sugere-se que o método empregado para
lavar calçada seja abolido, passando a utilizar baldes com água da chuva. Quanto a lavagem de veículos, aos poucos
um controle maior deve ser realizado, visto que o consumo de água neste tipo de atividade deve ser eficiente e
eficaz. Em muitos condomínios há moradores que não possuem veículos e, portanto, pagam por algo que não
consomem.
Monitoramentos relativos a vazamentos devem ser realizados periodicamente, haja visto ser este um problema
recorrente em todos os condomínios, em função de canos furados e ultrapassados e má conservação dos
equipamentos. Além disto, visando evitar entrada de ar na encanação de água, o que encarece seu consumo sem o
devido uso por parte do condômino, deve ser colocado uma válvula de retenção de ar na entrada do registro do
relógio. Desta forma a abordagem do tipo preventiva de impactos ambientais estaria sendo aplicada.
As mudanças sugeridas devem permitir uma economia inicial de água significativa esperando desta forma uma
redução no valor da taxa de água paga pelos condôminos. Pode-se perceber que as mudanças sugeridas são bem
simples do tipo houskeeping, isto é, são sugeridas mudanças que pouco ou quase nada vão encarecer a gestão do
condomínio em questão. Isto tem o intuito de que com a aplicação destas propostas, benefícios irão permitindo que
mais adiante propostas mais ousadas sejam implementadas pela gestão ambiental do condomínio.

N ORMAS OU DIRETRIZES
A Lei Federal da Política Nacional de Meio Ambiente, Nr.6938/1981 estabelece o seguinte conceito para Impacto
Ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por
qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A saúde, a segurança e o bem estar da população;
As atividades sociais e econômicas;
A biota;
As condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
A qualidade dos recursos ambientais.
Os impactos podem ser classificados em:
Tipo positivo (benéfico) ou negativo (adverso);
Modo direto ou indireto;
Magnitude pequena, média ou grande intensidade;
Duração temporária, permanente ou cíclica;
Alcance local, regional, nacional ou internacional;
Efeito imediato (curto), médio ou longo prazo;
Reversibilidade reversível ou irreversível.
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TEMA: PLANEJAMENTO URBANO – IMPACTOS DOS
ADENSAMENTOS URBANOS
DANILO VIEIRA MENDES DOS SANTOS
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.

T EMA
Planejamento urbano. Impactos dos adensamentos urbanos.

Q UESTÕES A RESPONDER
Quais impactos esse adensamento provoca no meio ambiente?
Quais são as consequências desse crescimento para a vida dos
moradores que vivem no local?
Quais precauções são necessárias para que esse crescimento do mercado
imobiliário não torne o dia a dia no bairro caótico?

J USTIFICATIVA
Em Niterói, mais precisamente no bairro de Santa Rosa, é observado um aumento significativo de edifícios em
construção, esse crescimento vem ocorrendo há mais ou menos cinco anos, devido a valorização imobiliária.
Contudo, não foi observado apenas o crescimento vertical do bairro, mas também o aumento significativo de
automóveis nas ruas, oque forma engarrafamentos diários. E por isso, é caracterizado como um crescimento
problemático. Os automóveis dos moradores costumavam ficar estacionados nas ruas, rente as calçadas, pois era
um bairro pouco populoso e as casas não possuíam garagens, porque as ruas confortavam o número de carros da
população. Tal realidade foi modificando-se pois não foi feito o devido planejamento, os moradores não conseguem
sempre estacionar os carros em frente suas casas pois está tomado por veículos particulares ou pertencentes a
comércios. Outro problema muito grave foi a retirada de espécies de árvores que habitavam os grandes terrenos
que foram comprados por construtoras. Sem fiscalização firme, diversas árvores com mais de trinta anos foram
cortadas. Percebe-se aumento significativo da temperatura,o que pode ter sido potencializado ou até mesmo
causado por essas derrubadas. Obras que espalham poeira e abrigam focos de mosquitos também faz parte das
consequências desse crescimento. Ou seja, esse fenômeno não só interferiu na esfera econômica, mas também na
social e ambiental.
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C ONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO
O entendimento do adensamento demográfico pode trazer diversos benefícios, dessa forma, pode-se pensar
métodos e planos para um crescimento econômico local, não só para proteger o meio ambiente mas também
melhorando a qualidade de vida dos moradores. Mas não apenas apontar e compreender os benefícios mas evitar
os problemas que podem afetar a saúde e segurança de milhares de pessoas que vivem no local. Conciliar
crescimento econômico, com qualidade de vida e satisfação da população. A partir das pesquisas, promover nos
leitores questionamentos que possam trazer soluções para alguns problemas é o principal objetivo. Dessa forma
não será apenas um plano utópico, mas servirá como influência para novas soluções, mesmo que a longo prazo.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
RESULTADOS

O trabalho sobre planejamento urbano visa entender os fatores que levaram o bairro de Santa Rosa, situado na
parte sul de Niterói, passar por alta valorização imobiliária. As transformações que a região sofreu com uma alta
taxa de imigração e a verticalização característica desse fenômeno. Procura também responder algumas questões
como o boom imobiliário e sua relação com a estruturação do bairro e o planejamento que deve ser elaborado. A
população aumentou consideravelmente, assim como o número de carros na rua, os resíduos produzidos, além da
disponibilidade de recursos que passaram a ser necessários. Rede de esgoto, rede elétrica, abastecimento de água
são alguns desses recursos essências para a melhora na qualidade de vida da sociedade.
Além disso, o estudo pretende explorar a relação das pessoas, por meio de fontes secundárias, com a sociedade que
reside no bairro. Fazendo uma breve comparação ao estilo de vida que uma cidade altamente verticalizada e densa,
como Rio de Janeiro, com o bairro em questão, ou até mesmo comparando à cidade de Niterói. Por meio desta,
tentar entender e questionar o balanço da qualidade de vida, de um lado, desenvolvimento e comércio, do outro,
tranquilidade e áreas arborizadas.
O trabalho desenvolve o questionamento da relação dos indivíduos, com o espaço artificial, fruto da sociedade. Mas
também relaciona os fatores antropológicos aos desgastes no meio ambiente como: quais as transformações o
homem causa por meio de suas estruturas e a ocupação; sua interferência e prejuízos no habitat de diversos
indivíduos da fauna e flora local; a derrubada de diversas árvores antigas que sombreavam as calçadas e casas
adjacentes, proporcionando lares e micro ecossistemas para diversas espécies de insetos e aves, esses faziam parte
de um grande coral e tranquilizavam as manhãs dos moradores que puderam viver e presenciar o bairro a quinze
anos atrás.
Entender como o desenvolvimento econômico dos bairros vizinhos, como Icaraí, Centro de Niterói e São Francisco
foi essencial para a rápida valorização imobiliária de Santa Rosa, e seu adensamento impulsionado pelo comércio
também crescente. Fator importante que o Largo do Marrão, hoje polo comercial de Santa Rosa, desempenhou no
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período da década de 1960 e 1970. No documento situarei o espaço e tempo da progressão econômica, e
disponibilizando algumas imagens para comparação individual de cada leitor.
Em fim relacionar as questões que me intrigam, como a qualidade de vida dos residentes do bairro, e resgatar, sem
sucesso, a relação indivíduo-indivíduo e sociedade-natureza na região. Como forma de crítica às propagandas feitas
de um local seguro e “ideal para se criar uma família”. Procurando, em vão, uma saída para a resolução da
desorganização do bairro e uma utopia que exigiria o esforço e a atenção do governo em esfera Municipal e Estadual
para a resolução dos fatores abordados. Com a consciência de que os conflitos de Santa Rosa são só mais um, frente
aos conflitos de muitos bairros do Brasil, porém vejo o planejamento urbano como uma ótima ferramenta para
solução de muitos problemas sociais e ambientais.

I NTRODUÇÃO
Santa Rosa, bairro de clima quente e semiúmido tem temperatura média anual de 23,1°C, com pluviosidade média
de 1,207 mm (NITERÓI, 2016). De acordo com a Prefeitura Municipal de Niterói, estas são características que diz
muito sobre o microclima niteroiense, influenciado pelo macro clima tropical, originalmente rico em espécies da
fauna e flora e caracterizado por ser exuberante. Situada em um vale onde os morros dos bairros vizinhos direcionam
cursos de água (que hoje são utilizados como canais de dejetos de fácil acesso à Baia de Guanabara). As residências
sem tratamento de esgoto utilizam largamente esses rios, essa é uma realidade dos bairros periféricos de Niterói e
potencializado pelo processo de favelização.
É um bairro residencial situado na zona sul de Niterói, é considerado uma extensão de Icaraí, pois permite acesso
direto entre os bairros, ruas como a Presidente Backer, Lopes Trovão, Sete de Setembro, entre outras, interligam as
regiões. Hoje a divisão de Santa Rosa e Icaraí é delimitada pela Rua Santa Rosa. Embora a delimitação dos bairros já
fora na Avenida Roberto Silveira, diferença de, mais ou menos, cinco quadras de distância entra as duas ruas, esse
espaço foi denominado Jardim Icaraí. Uma estratégia econômica tanto do governo, quanto das empresas
imobiliárias que atuam na região. (Santa Rosa e Icaraí – anexo I).
O bairro de Santa Rosa faz fronteira como os seguintes bairros de Niterói, Icaraí, São Francisco, Vital Brasil,
Viradouro, Ititioca, Cubango e Pé Pequeno (Santa Rosa e bairros vizinhos – anexo II). Com áreas verdes na região de
morros e na planície, residências, que agora dão espaço para grandes prédios com, geralmente, mais de dez andares.
E a ocupação das áreas de morros, ocorrendo um processo de favelização. Reflexo do crescimento econômico de
Icaraí e a descentralização popular agravada pela falta de planejamento fez com que Santa Rosa desenvolvesse
diversos problemas.
Estes problemas são de esfera social e ambiental. Com a pena do adensamento urbano e a diminuição da qualidade
de vida da população. Em âmbito social, a criminalização tende a aumentar, a distribuição de recursos como água e
energia elétrica tende a ser deficitárias, além dos problemas visíveis com a rede de esgoto, que ocasionalmente
transborda dos bueiros devido a quantidade de usuários e a falta de estrutura para os mesmos.
Os problemas ambientais podem ser facilmente percebidos, a retirada de espécies da flora para a construção civil,
junto a devastação de áreas que serviam de habitat para diversos animais, é um deles. O solo cimentado impede o
escoamento hídrico, modificando o microclima, causando enchentes e aumentando o albedo da região,
transformando-a em uma verdadeira ilha de calor.
A região passou por um bom exemplo: quando se trata do fenômeno de boom imobiliário, iniciado entre a década
de 1960 e 1970, quando a Ponte Rio- Niterói, em 1969, expôs Niterói a uma onda de emigração e investimentos em
infraestrutura. Fez com que a região litorânea fosse um dos melhores lugares para viver no Estado do Rio de Janeiro,
pois possuía comércio variado, centros médicos, escolas, creches, universidade (UFF). Icaraí se tornou um polo
comercial e um bairro de classe média alta, devido ao alto valor dos imóveis relacionado à proximidade com o litoral.
Posteriormente, Santa Rosa, por ter benefícios em relação a Icaraí, como grandes terrenos desocupados e preços
dos mesmos menos valorizados sofreram com a ocupação em massa desde então.
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D EFINIÇÕES E CONCEITOS
E SPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA
É geralmente atrelado aos problemas ocorrentes nas cidades atualmente, ligado ao mal funcionamento da
segurança pública, fenômenos como a descentralização, entre outros. É um termo muito citado, mas nem sempre
atribuem sua definição. Portanto, especulação imobiliária caracteriza-se pela valorização do espaço público, com
investimentos tanto público como privado, construções civis, fatores climáticos ou ambientais, que interferem na
procura e demanda de terrenos ou imóveis de uma certa região.
Isto é, um lugar com uma boa segurança, escolas, mercados, postos de gasolina, comércios em geral, possui terrenos
valorizados, já que nessa área a população tem uma boa qualidade de vida. (SABOYA, 2008).

P LANEJAMENTO URBANO
São medidas elaboradas pelo governo, para melhorar a qualidade de vida da população, visando o futuro e
estruturando uma cidade, por exemplo, de acordo com pesquisas que antecipe fenômenos que irão ou podem
ocorrer, como alta taxa de emigração. Tomando medidas, para o exemplo de imigrantes, como implantação de redes
de transporte público, alargamento de ruas, investimentos para aumentar a disponibilidade de redes elétricas, entre
outras medidas preventivas para manter ou melhorar a qualidade de vida da população em questão. Medidas estas
que serão ressarcidas pelo governo através de impostos que aumentaria nos próximos anos, devido ao aumento no
número de pagantes, dessa forma a cidade estaria estruturada para receber imigrantes sem muitos impactos
negativos. (SILVEIRA; SILVEIRA, 2014)

M IGRAÇÃO
Migração interna é um fenômeno que ocorre na sociedade, pode ser em esfera municipal, estadual, federal, ou
qualquer deslocamento de pessoas que visam morar em um outro local. O sentido da migração pode ser de entrada
ou saída, assim denomina-se emigração ou imigração respectivamente. Em escala global, ou seja, a saída ou entrada
de grupos ou pessoas, esse deslocamento entre países é denominado migração externa.

C ENTRALIZAÇÃO
A área central é característica das regiões influenciada pelo capitalismo. Hoje, em quase todo o planeta, é onde se
concentra as atividades comerciais e de serviços, assim como centrais de transportes públicos e privados. Esses
fatores elevam os valores da terra urbana, ou seja, há um aumento da qualidade de vida no local, o que leva a disputa
financeira por terrenos no local. E dessa forma, as atividades econômicas vitoriosas se tornam aquele que
conseguem transformar a necessidade de seus produtos ou serviços em lucro. (SANTOS; FELISBERTO, 2003).

D ESCENTRALIZAÇÃO
O aumento do valor da terra e a falta de espaço, proporcionado pela alta procura, é um problema da centralização.
Para diminuir a centralização, ocorre uma medida que pode ser espontânea ou planejada, a descentralização. A
descentralização ocorre quando uma área centralizada perde seu poder de acessibilidade, e assim, os locais
periféricos devido à proximidade associado ao desenvolvimento dos meios de transporte interurbanos acentuam a
migração para as periferias. Fazendo com que a população da periferia cresça mais do que a população do espaço
centralizado. (SANTOS; FELISBERTO, 2003).

A GENTES DA VERTICALIZAÇÃO
Segundo Santos e Felisberto (2003), a cidade se expande como reflexo das relações capitalistas de produção por
meio da competição econômica e investimentos de infraestrutura na área que pode influenciar e ser influenciado
pela esfera política e social, que controlam e promovem a produção do espaço urbano. O processo de verticalização
insere-se dentre as inúmeras estratégias para a reprodução do capital, e é não só uma estratégia, mas também um
efeito colateral do crescimento econômico que vem alterando a configuração, a paisagem urbana e o modo de viver
nas cidades. O poder público atua como elemento regulador da expansão urbana, aquele que governa, além de
oferecer as condições básicas para a atuação do capital rentista, por meio da criação de infraestruturas necessárias
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para a expansão imobiliária, na teoria. O processo de verticalização materializava-se sobretudo nas metrópoles, que
é o foco das atividades econômicas, assim necessitando de mão de obra para produção de produtos e para aumentar
os serviços. A sociedade tem papel importante como já explicado, serve a economia como braço para movimentala, além de modificar e selecionar o poder político, tento influencia então em toda cadeia, o que é característico da
democracia.

O BAIRRO DE S ANTA R OSA
Situado na zona sul de Niterói, na região de praias da Baia de Guanabara, mesmo sem possuir praias em seu
território, há fácil acesso à elas, principalmente à Praia de Icaraí. E por isso, é um bairro de suma importância,
interligando de forma eficiente os bairros vizinhos.
A história de Santa Rosa é caracterizada por uma colonização antiga, datada do século XVIII, antes era conhecida
como Fazenda Santa Rosa. Sua história confunde-se com a de Icaraí, sendo uma expansão desse território. A
urbanização do bairro é resultado da urbanização de Icaraí, pois se localiza no litoral, onde então foram instalados
comércios e residências. Devido a um processo de expansão, Santa Rosa também foi urbanizada pois fica entre
morros e o vale estende-se em uma planície até Icaraí.
No século XIX, a paisagem ainda era exuberante, nesse período as principais vias eram a Rua Santa Rosa e Estrada
Calimbá (atual Dr. Paulo Cézar). Mais tarde a Fazenda foi dividida em algumas Chácaras (e uma delas minha família
por parte de pai vivia) que ao longo dos anos foram subdivididas em terrenos familiares, até a urbanização do bairro.
Esse processo ajudou a abrir várias ruas que com o tempo tornou Santa Rosa acessível aos bairros litorâneos.
Foi então que Santa Rosa começou a tomar forma, um bairro residencial que cresceu em proporção a Icaraí, até que
a verticalização se tornou uma característica na época. Segundo Santos e Felisberto (2003), os apartamentos eram
financiados pelo Banco Nacional de Habitação, que iniciou no Brasil em 1964 (BNH). O “boom” imobiliário tem
reflexos até hoje, e teve seu ápice na década de 1960 e 1970, influenciado pela abertura da Ponte Rio-Niterói. A
cidade do Rio de Janeiro já era superpopulosa e então houve um processo de descentralização, o qual impulsionou
o mercado imobiliário “da cidade do outro lado da Baía”. (NUCCI, 2008).
Atualmente, Santa Rosa apresenta características de um bairro de classe média, comércio diversificado e serviços
suficientes para atender a população. Algumas deficiências no sistema de saúde e educação pública (algo comum
em todo território brasileiro). O polo comercial do bairro fica no Largo do Marrão, que é o ponto de confluência
entre as três principais vias de Santa Rosa, interligando-a a Icaraí e ao Cubango. No Largo do Marrão há uma
diversidade de comércios, sendo estes, mercados, bancos, oficinas, lojas, cursos, clínicas, concessionários de
automóveis, lojas de construção e reparos, entres outros.
Na parte de transporte, existem diversas linhas de ônibus que passam pelo bairro, pontos de ônibus em quase todas
as vias, conectando todos os bairros vizinhos e a maioria dos bairros de Niterói.
Merece destaque o número de instituições de ensino, entre elas privadas e públicas, nas quais atendem todas as
faixas etárias, colégios públicos e uma unidade da UFF foram instalados no bairro, colégios particulares, cursos de
idiomas, cursos pré-vestibulares, creches, entre outras instituições também fazem parte da rede de serviços.

P ROBLEMAS CAUSADOS PELA ESPECULAÇÃO IMOBILIÁRIA E ADENSAMENTO URBANO
P ROBLEMAS SOCIAIS
No bairro de Santa Rosa a especulação imobiliária fez com que a população crescesse em um ritmo acelerado. Dessa
forma, medidas para estabelecer a organização do meio urbano não foram totalmente implantadas. Esse
crescimento acarretou alguns problemas no bairro.
As agências imobiliárias visam exclusivamente o lucro, e devido a isso, os investimentos e construções no bairro
foram focados para a demanda da classe média alta, assim como Icaraí. Os indivíduos que viviam antes no local, nem
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todos puderam se estabilizar economicamente em uma área de serviços e produtos com altos custos. Com o tempo,
houve um processo de segregação social, aumentando então o número de pessoas que passaram a se alocar nos
morros, formando as comunidades no bairro. Assim como a maioria das comunidades brasileiras, as de Santa Rosa
sofrem com problemas de abastecimento de água, energia, coleta de lixo entre outros serviços básicos que deveriam
ser feitos pela prefeitura.
A desigualdade social e sua polarização dentro do próprio bairro agrava um dos principais problemas da região. A
violência por meio de assaltos é muito frequente na região, além dos furtos e roubos; o comércio de drogas também
é uma realidade no bairro. Como dito antes, o crescimento não esperado pela prefeitura fez com que o número de
policias não seja suficiente para cobrir toda área.
A coleta seletiva é realizada em alguns lugares, mas pode ser ampliada e melhor explorada. Assim como a coleta
seletiva, o lixo não é um problema no bairro já que caminhões da Prefeitura de Niterói ficam ativos em quase todo
o período do dia e da noite.
Ainda existem muitos problemas a serem discutidos, mas o mais característico deles são os engarrafamentos e a
quantidade de automóveis nas ruas. A verticalização de Santa Rosa fez com que em um terreno onde vivia uma
família em sua casa, com grandes quintais e grandes espaços, dessem lugar a um prédio residencial, na grande
maioria das vezes, podendo confortar dezenas de famílias, centenas de pessoas e cada família de classe média tendo
em média um automóvel. Esses fatores fizeram com que as ruas não fossem suficientes para suportar a quantidade
de carros, formando engarrafamentos que são presentes no bairro e em quase todas as horas do dia.
Esse transtorno não só aumenta o estresse da população, mas também gera efeitos na atmosfera e mudanças no
microclima. É verdade que os morros do bairro ainda têm cobertura de vegetação e vem amenizando os efeitos da
ilha de calor, mas mesmo assim em dias muito quentes, é quase impossível dormir sem ar condicionado. Muitas
doenças são comuns entre os moradores do bairro, como rinite alérgica e sinusite, e podem ter relação direta com
a quantidade de poeira suspendida no ar devido a construção de edifícios, mas também com os gases tóxicos que
saem dos canos de descargas dos carros.

P ROBLEMAS AMBIENTAIS
Os problemas ambientais são evidentes: a construção civil toma o espaço que antes era ocupado pela flora e fauna
nativa. Mas essas ocupações geram diferentes efeitos no meio ambiente e na vida dos indivíduos que habitam o
bairro.
Existiu todo impacto ambiental por parte das plantações e criações de gados, no período da Fazenda Santa Rosa,
porém o foco é entender os impactos recentes do aumento da população e da construção de prédios, sem o devido
planejamento urbano que em tese seria necessário para garantir uma boa qualidade de vida à população local. Por
parte dos impactos recentes, as obras, desmatamento, emissão de gases poluentes, poluição sonora são os que mais
se destacam.
As obras, elaboradas pela construção civil se tornou um problema ambiental pois os resíduos não são totalmente
destinados as áreas de descarte, já que a poeira em suspensão se espalha pelo bairro, as janelas das casas e carros
demonstram a quantidade de poeira suspensa. O que pode gerar impactos na vida dos seres vivos, tanto na nossa
como na vegetação que ainda resta e os pequenos animais que habitam os lugares que ainda não foram devastados.
Além disso, os prédios já construídos formam paredões de concreto que absorvem o calor durante o dia,
aumentando a temperatura em alguns pontos fazendo com que o microclima se modifique. Esse fenômeno pode
acarretar diversos problemas, mas o mais grave deles é impedir que alguns organismos não consigam sobreviver e
as plantas são afetadas drasticamente.
O desmatamento não é característico do bairro, já que quase toda sua área já foi degradada para dar espaço à “selva
de pedra”, porém, em pequena escala ainda acontece. Os terrenos das casas eram cobertos por vegetação, árvores
com dezenas, centenas de anos também integravam os quintais. A construção dos prédios devastou toda essa área,
33

que aparentemente é pequena, mas faz grande diferença na vida de espécies de insetos e aves que eram
abundantes. Além da influência na biosfera da região, o clima também é afetado. O microclima costumava ser muito
agradável segundo moradores da Rua Nossa Senhora Auxiliadora (parte norte de Santa Rosa), mas agora é observado
em alguns momentos do ano a intensificação do calor e necessidade da utilização do ar-condicionado durante a
noite.
Como já foi abordado, o crescimento vertical está diretamente ligado ao acrescimento populacional que mais uma
vez influencia na quantidade de carros que circulam as vias. Esses automóveis são responsáveis pela poluição do ar
e sonora do bairro, problemas muito comuns de grandes metrópoles.
Os canos de descarga eliminam monóxido e dióxido de carbono e em almas vezes até partículas sólidas originadas
da queima da gasolina, diesel e outros combustíveis e aditivos. Grande parte dessas partículas e gases vão para a
atmosférica causando muitos efeitos, dentre eles, doenças respiratórias, retenção do calor proveniente do sol,
envenenamento de espécies da fauna e flora, chuva ácida, entre outros.
Por parte da poluição sonora, os carros que lotam as ruas todos os dias da semana, e devido a ocorrência de
engarrafamentos, confusões e acidentes, buzinam a todo o momento, em um lugar em que foi acostumado a acordar
com o som do canto dos pássaros, agora deu lugar às buzinas rotineiras, atormentando o sono dos idosos e
estressando cada vez mais os trabalhadores e estudantes que participam dessa rotina barulhenta.

C ONCLUSÃO
As transformações urbanas são caracterizadas pelo desenvolvimento econômico, porém, isso nem sempre está
atrelado a melhora na qualidade de vida. Existem diferentes pontos de vista nesse sentido, existem aqueles que
enxergam as construções civis, avenidas pavimentadas, comércios e serviços como o melhor ambiente para construir
um lar e criar uma família, porém também existem efeitos que o desenvolvimento gera e que foram abordados.
Cabe ao planejamento do meio urbano, por meio de alguma força governamental, guiar, estruturar, prever, os
problemas gerados para que o desenvolvimento caminhe com a qualidade de vida. Dessa forma o meio ambiente
sempre vai ser degradado. Existem formas de amenizar os impactos ambientais e algumas medidas podem ser
tomadas: a coleta seletiva é uma ótima medida que atinge de forma geral a sociedade, independente de classe
social, assim como a compostagem.
A quantidade de carros nas ruas do bairro de Santa Rosa é um problema que pode ser resolvido de forma simples:
a utilização do transporte público é uma solução, assim como o incentivo da prefeitura à locomoção por meio de
bicicletas, colocando mais ciclovias e, principalmente, melhorando a segurança no bairro. Dessa forma, efeitos da
verticalização como a poluição atmosférica e a poluição sonora irão diminuir consideravelmente.
Cabe aos cidadãos cobrarem medidas da prefeitura do município para a elaboração de planos que diminuam os
efeitos negativos da verticalização. Acostumar-se com a transformação de um bairro residencial, composto por casas
que de repente no lugar destas subiram grandes paredões de cimento, é a única saída para aqueles que se lembram
da antiga Santa Rosa, onde as crianças brincavam nas ruas, de pique esconde, pique pega, bola, pique bandeirinha,
entre outras brincadeiras, que formaram vários vínculos de amizade. Além da confraternização da vizinhança que se
relacionava de forma próxima em festas junina e jogos de Copa do Mundo, que reuniam toda a comunidade. Mas
agora os tempos são outros, junto com os prédios vieram as redes sociais e a exclusão daqueles que estão próximos.
Agora são possíveis relacionamentos globais dentro de cada cubo de cimento.
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TEMA: ALIMENTAÇÃO - HORTA DOMÉSTICA
DÉBORA GUERREIRO DE OLIVEIRA SILVA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Alimentação - Horta doméstica
QUESTÕES

Por que tenho que comprar se posso produzir? O que são plantas medicinais? É difícil manter uma horta em casa?
Quanto eu economizaria na compra desses alimentos?
JUSTIFICATIVA

Toda essa mudança do interior para a cidade grande acabou por apresentar a ausência de praticidade em consumir
alimentos de alta qualidade na classe de temperos e ervas. Dessa forma, também por conta da questão da vida
urbana e da baixa renda, torna-se prático e barato o tratamento de doenças comuns e na manutenção do bem-estar
pessoal.
Assim, tomei a iniciativa de pesquisar sobre hortas domésticas e plantas medicinais, se é possível manter um canteiro
de plantas em meio à rotina do dia-a-dia e qual o retorno que isso traz para a saúde e para a economia pessoal.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Com o conhecimento sobre o manejo de uma horta doméstica e consequentemente o(s) benefício(s) que ela pode
trazer, muitas pessoas deixarão de ingerir certos produtos, como temperos industrializados, remédios que trazem
efeitos colaterais e, consequentemente, a economia e o prazer de colher e consumir aquilo que planta.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
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recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet
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RESULTADOS

P ASSOS PARA TER UMA HORTA DOMÉSTICA
Geralmente, para este tipo de horta usam-se ervas e temperos que também podem ser utilizados como medicina
caseira.
Os materiais necessários:
•
•
•
•
•

Para facilitar, planta-se em vasos, pois com eles a planta mantém um tamanho controlável e não é preciso
se preocupar com a disputa de nutrientes entre elas.
Mudas de sua preferência;
Um vaso para cada tipo de planta. Algumas plantas como o tomateiro e manjericão precisam de vasos
médios para se desenvolverem melhor;
Terra não muito ácida e adubada;
Adubo para repor;

C USTO DE MATERIAIS *:
•
•
•
•

Mudas – R$ 3,00 (cada);
Vaso médio – R$ 7,00 (cada);
Terra – R$ 4,00 (3kg) R$ 6,00 (6kg);
Adubo (humús de minhoca) – R$ 6,00 (3kg)

*Custo de acordo com loja de jardinagem localizada na Rua São João, Centro – Niterói, RJ e pela internet.

S UGESTÃO DE PLANTAS MEDICINAIS E SUAS ESPECIFICIDADES :
•
•

Hortelã-pimenta (Mentha piperita L.);
Hortelã (Mentha piperita)

Clima: temperado e ameno.
Luminosidade: lugares ensolarados ou sombra parcial.
Solo: fértil e rico em matéria orgânica.
Irrigação: manter o solo sempre úmido.
Plantio: através de mudas plantadas preferencialmente com um espaçamento de 30 a 40 cm entre elas.
Colheita: Com as plantas bem desenvolvidas ou florescendo. Cortar as hastes acima do primeiro ou segundo par de
folhas.
Cuidados:
Retire plantas invasoras que disputam por nutrientes;
Protegê-la do vento;
Adube sempre que apresentar sinais como amarelamento das folhas ou crescimento estagnado quando isso não
deveria ocorrer;
Faça pequenas podas caso ela comece a se espalhar abundantemente.
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E RVA - CIDREIRA (M ELISSA OFFICINALIS )
Clima: subtropical (entre 15º e 20º).
Luminosidade: sombra parcial ou luz solar direta.
Solo: bem drenado e fértil. Resistente a solos pobres e ácidos.
Irrigação: manter solo sempre úmido.
Plantio: através de sementes ou estaquia (podendo ser plantada diretamente no solo bem úmido) com espaçamento
entre elas de 30 a 60 cm.
Colheita: 90 a 120 dias após o cultivo. Retirando folhas individuais ou ramos de 10 cm acima do solo;
Cuidados:
•
•

Retire plantas invasoras que disputam por nutrientes;
Fazer podas para que ela não se espalhe muito;

C APIM - LIMÃO (C YMBOPOGON CITRATUS )
Clima: quente e úmido, porém em regiões frias se faz uso de vasos para movimentação para lugares aquecidos.
Luminosidade: alta luminosidade com luz solar direta.
Solo: bem drenado e fértil.
Irrigação: manter solo sempre úmido.
Plantio: através de mudas contendo raízes retiradas de plantas bem estabelecidas, com espaçamento de 40 a 100
cm.
Colheita: 3 ou 4 meses após o plantio. Folhas individualmente de preferência retiradas pela manhã.
Cuidados:
•
•

Retire plantas invasoras que disputam por nutrientes;
Adubar a cada 3 ou 4 meses.

P IMENTA DEDO - DE - MOÇA (C APSICUM BACCATUM )
Clima: tropical e subtropical.
Luminosidade: Alta luminosidade, com sol direto.
Solo: fértil e rico em matéria orgânica, leve e bem drenável.
Irrigação: manter o solo sempre úmido.
Plantio: por sementes, preferencialmente com um espaçamento de 20 a 60 cm entre elas.
Colheita: A pimenteira é uma planta cultivada geralmente como anual, mas é uma perene de vida curta e em
condições adequadas pode produzir bem por alguns anos.
Cuidados:
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•
•
•

Retire plantas invasores que disputam por nutrientes;
Geralmente precisam de tutoramento (estaca com amarração no caule para não tombar, sem impedir o
crescimento);
Adube sempre que apresentar sinais como amarelamento das folhas ou crescimento estagnado quando
isso não deveria ocorrer.

A NADOR (J USTICIA PECTORALIS )
Clima: tropical.
Luminosidade: luz solar direta ou sombra parcial.
Solo: brem denado, fértil e rico em matéria orgânica.
Irrigação: manter o solo sempre úmido.
Plantio: através de mudas com raizes ou estaquia.
Colheita: no início da floração, cortam-se as plantas quase rentes ao chão.
Cuidados:
•
•
•

Retire plantas invasoras que disputam por nutrientes;
Realizar poda quando os ramos estiverem pesados;
Adubar após a sua colheita.

S ALSINHA (P ETROSELINUM CRISPUM )
Clima: ameno.
Luminosidade: lugares ensolarados ou sombra parcial. Evitar luz solar direta durante horas quentes do dia.
Solo: fértil e rico em matéria orgânica, porém consegue se desenvolver em poucos férteis.
Irrigação: manter o solo sempre úmido.
Plantio: através de mudas ou sementes plantadas preferencialmente em vasos profundos.
Colheita: 60 ou 90 dias após o plantio. É uma planta bienal.
Cuidados:
•
•

Retire plantas invasoras que disputam por nutrientes;
Adubar a cada 30 dias;

M ANJERICÃO DOCE (O CIMUM BASILICUM )
Clima: tropical.
Luminosidade: luz direta pelo menos algumas horas do dia.
Solo: drenado, fértil e rico em matéria orgânica.
Irrigação: manter o solo sempre úmido.
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Plantio: através de mudas ou sementes plantadas preferencialmente em um vaso de menor porte.
Colheita: 60 a 90 dias após a semeadura. Para conservar melhor após a colheita, pode ser colocado em um saco
plástico fechado ou imergir os ramos em água fria;
Cuidados: corte das flores após manifestação de abelhas.

U SO MEDICINAL DE PLANTAS
A contaminação de consumidores, e trabalhadores, doenças como estresse e ansiedade são geralmente ignorados
pelo sistema de saúde. A horta doméstica juntamente com o cultivo de plantas medicinais, cria uma autonomia
trazida de etnias antigas e que atualmente podemos encontrar – mesmo que dificilmente – à venda mudas ou ramos
para
o
consumo
da
população.
As plantas medicinais estão num contexto de cura física e também melhora do bem-estar. É uma alternativa viável
para o tratamento de doenças ou manutenção da saúde (HOEFEL et al, 2011).

H ORTELÃ - PIMENTA (H ORTELÃ )
Espasmolitica, antivomitiva, combate a formação de gases no intestino, estomáquica, antihelmintica (trata
infeccções por vermes), antisséptica, anticoceira.
Contraindicação: Gravidez, pessoas que possuem cálculos biliares, ou em hérnia de hiato e refluxos ácidos, devido
ao efeito relaxante no esfíncter do esôfago.

P IMENTA DEDO - DE - MOÇA
Gargarejo para dor de garganta (folhas), alimentação – fonte de vitamina A (fruto) e vitamina C.
Contraindicação: não encontrada.

A NADOR
Analgésico (dores de cabeça, dores articulares e cólicas abdominais)

C APIM - LIMÃO
Antimicrobiana, calmante, espasmolitica, analgésico, cólicas uterinas e intestinais, nervosismo, intranqüilidade.
Contraindicação: Gravidez, pessoas com glaucoma, hiperplasia prostática. Não ingerir em altas doses.

E RVA CIDREIRA
Ansiedade, insônia, dispepsia, gripe, bronquite crônica, cefaléias, enxaqueca, dores reumáticas, dores de cabeça,
problemas digestivos, cólicas intestinais, ansiedade, nervosismo.
Contraindicação: Não encontrada.

S ALSINHA
Diurética, emenagoga, sedativa, emoliente, antiparasitária, bronquite crônica, asma brônquica, dispepsia,
problemas menstruais, cistite, edemas, pedras nos rins, prostatite, cólicas, indigestão, anorexia, anemia, artrites,
reumatismo.
Contraindicação: na gravidez evitar o fruto e a raiz, pessoas com inflamações renais e edemas provocados por
doenças cardíacas e renais.

M ANJERICÃO DOCE
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Antioxidante, combate resfriados e dores no corpo, estimulante, inflamação intestinal, vômitos e espamos.
Contraindicação: não encontrada.

P REÇO COMERCIAL DAS PLANTAS MEDICINAIS **

Salsinha: R$ 2,00 (ramo);
Capim-limão: R$ 6,10 (15g);
Erva-cidreira: R$ 3,00 (15g);
Hortelã/Hortelã-pimenta: R$ 2,00 (ramo);
Pimenta dedo-de-moça: R$ 5,70 (150g);
Manjericão: R$ 2,00 (ramo);
Anador: R$ 3,43 (4 comprimidos);
**Preços retirados dos supermercados próximos à minha casa e pela internet.
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APÊNDICE
Figura 1: Plantas da horta doméstica – parte 1

Pimenta dedo-de-moça; 2. Hortelã; 3. Salsinha; 4. Anador
Fonte: acervo pessoal da autora
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Figura 2: Plantas da horta doméstica – parte 2

5. Capim-limão; 6. Hortelã-pimenta; 7. Erva-cidreira; 8. Manjericão doce.
Fonte: acervo pessoal da autora
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TEMA: ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
FLÁVIA KRUGEL DE OLIVEIRA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Alimentação - Alimentação saudável
QUESTÕES

Quais os benefícios que uma alimentação saudável pode trazer para as pessoas e o ambiente? Quais problemas o
consumo excessivo de produtos industrializados pode causar à saúde? Como fazer para evitar desperdícios de alimentos
e aproveitá-los integralmente?
JUSTIFICATIV A

Eu gostaria de entender melhor sobre hábitos alimentares mais saudáveis e os risco que o consumo excessivo de
produtos industrializados pode causar a saúde, para poder modificar esses hábitos dentro da minha moradia,
melhorando a minha qualidade de vida e saúde e dos meus familiares, fazendo um balanceamento alimentar mais
saudável, evitar desperdícios e aproveitar melhor os alimentos e seus nutrientes, pois é fundamental sabermos a
qualidade dos alimentos que estamos ingerindo, para fornecermos para o nosso organismo os nutrientes que são
necessários para um bom funcionamento. Evitar utilizar muita gordura, sal, açúcar, consumo de produtos
industrializados como conservas, produtos ricos em corante que venham a causar danos à saúde em médio e em
longo prazo. Utilizar mais alimentos orgânicos, como frutas, legumes e verduras, com o objetivo de levar para a
mesa um cardápio mais colorido e equilibrado, tornando-se hábito para nós e ao mesmo tempo qualidade de vida.
CO N TRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O estudo sobre hábitos alimentares saudáveis irá contribuir para um conhecimento mais amplo do assunto, para
que eu possa aprender, colocar em prática e passar o conhecimento para meus familiares, almejando alcançar
mudanças de hábitos alimentares dentro da minha moradia, conscientizando a mim e a todos que residem comigo
para uma possível reeducação alimentar, aprender sobre maneiras mais apropriadas para um consumo consciente,
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saudável e balanceado de nutrientes, como evitar o desperdício de alimentos que podem ser aproveitados
integralmente, visando economia, qualidade de vida e saúde.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet
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X

RESULTADOS

B ENEFÍCIOS QUE UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL PODE TRAZER PARA AS PESSOAS E O AMBIENTE
Alimentação saudável é fonte de vida e é um fator de extrema importância para nossa saúde, por isso devemos nos
atentar ao tipo de alimento que consumimos diariamente e quais benefícios eles trazem para nossas vidas. Uma
alimentação saudável é aquela que nos oferece nutrientes em quantidade adequada e de forma equilibrada,
preparada com cuidado e higiene. Dessa forma, influencia a qualidade de vida de cada indivíduo, o seu bem estar
físico, mental e social.
Segundo Nunes (2006), o alimento não é apenas consumido para saciar a fome, além disso, o ser humano necessita
de nutrientes que forneçam energia necessária para a prática de todas as atividades que desenvolve. Os alimentos
nutritivos são aqueles que contêm carboidratos, proteínas, lipídeos, água, sais minerais e possuem grande
importância por serem consideradas fontes primárias do fornecimento de energia. No que tange os aspectos
nutricionais, uma alimentação precária provoca alteração no equilíbrio do organismo humano e ocasiona problemas
de saúde que se agravam quanto maior for a carência ou deficiência de nutrientes.
De acordo com SESI (2013), uma boa alimentação saudável e rica em nutrientes significa qualidade de vida e saúde,
gera benefícios como o aumento da imunidade e redução das infecções; prevenção de doenças, entre elas o câncer;
aumento da energia e redução do cansaço; melhora do humor; combate a depressão e os efeitos do estresse;
retardo do envelhecimento e melhora da circulação. Enquanto hábitos alimentares inadequados ocasionam sérios
problemas de desempenho das atividades do dia a dia e da saúde como mau humor, cansaço e falta de energia,
distúrbios de sono, dificuldades de concentração, problemas de memória, sobrepeso e obesidade, doenças
vasculares, diabetes, aumento do risco de desenvolver câncer, principalmente no pâncreas, próstata e mama.
Para Souza (2013), é recomendado para uma alimentação diária mais saudável que se tome o café da manhã
mencionado por ele como pequeno-almoço, porque é essencial para diminuir o período de jejum noturno e
disponibilizar a energia necessária para as primeiras horas do dia proporcionando melhores resultados cognitivos,
melhora do estado nutricional e combate ao excesso de peso e obesidade. Quando não tomamos o café da manhã,
alterações metabólicas podem ser provocadas como, por exemplo, diminuição da capacidade de atenção,
concentração e de raciocínio lógico. Assim, o café da manhã é uma refeição fundamental. É necessário criar o hábito
matinal e reservar alguns minutos diariamente para fazer esta importante refeição. Os ingredientes sugeridos para
o café da manhã são os laticínios, a fruta e os cereais ou derivados, dando preferência aos poucos refinados como o
pão de mistura. É importante evitar ficar mais de três horas e meia sem comer, evitando pico de glicemia, taxa de
glicose no sangue e de insulinemia, taxa anormalmente alta de insulina no sangue, possibilitando um melhor
controle do apetite. Sendo assim, devemos começar o dia com um bom café da manhã, almoçar, fazer um lanche
durante a tarde, jantar e fazer uma pequena ceia antes de se deitar, mantendo regularmente todas as refeições
durante o dia.
Como menciona Souza (2013), para manter um melhor equilíbrio na alimentação é importante diminuir o consumo
de sal, evitar ingerir produtos açucarados, aumentar o consumo de hortaliças, legumes e frutas, de preferência
consumir peixes e carnes magras, beber bastante água ao longo do dia, reduzir o consumo total de gordura, em
especial da gordura saturada, existente principalmente em produtos de origem animal, preferir métodos de
culinárias simples, saudáveis e saborosos, tais como os estufados, cozidos e grelhados, não utilizar gorduras que
foram sobreaquecidas ou óleos queimados e dar preferência ao consumo de azeite, esses hábitos trarão benefícios
à saúde humana.
De acordo com o Portal Orgânico (2004), consumir alimentos orgânicos trás uma série de benefícios para as pessoas
e o meio ambiente. Além de serem melhor para nossa saúde, dos agricultores e do planeta, os alimentos possuem
um melhor valor nutricional, são mais saborosos e possuem uma maior durabilidade, ingerimos menos
contaminantes sintéticos, quando consumimos produtos orgânicos contribuímos para uma melhor qualidade de
vida dos agricultores que produzem alimentos no meio rural e, consequentemente, estaremos contribuindo em
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cidades mais saudáveis, apoiamos um processo de transformação ecológica e de proteção às gerações futuras;
também apoiamos um sistema produtivo que respeita o bem estar animal e preservação da biodiversidade do
planeta, das sementes crioulas e plantas nativas, ajudamos a minimizar os impactos sobre o clima, poluição das
águas, solos e ar, e fazemos da alimentação além de um ato biológico e que nos gera prazer, um ato político e
ambiental.
Podemos observar a agricultura orgânica como uma variável a saúde e qualidade de vida. Para o Portal Orgânico
(2004), na saúde humana o conceito de alimentação saudável se dá a um melhor valor nutricional e baixa toxidade
dos alimentos. Já no meio ambiente a adoção de práticas de produção de produtos orgânicos tem impactos bastante
significativos. Se o ambiente estiver em equilíbrio, melhor será a qualidade de vida e principalmente da saúde da
população, pois é impossível viver em um ambiente insalubre e ser saudável ao mesmo tempo. Contudo, a
agricultura orgânica é um recurso fundamental para a saúde humana e ambiental.

PROBLEMAS RELACIONADOS AO CONSUMA EXCESSIVO DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
Levar uma vida sedentária e fazer o consumo excessivo de alimentos quimicamente processados são
circunstâncias que podem causar diversos danos a saúde das pessoas.
Em regra, a alimentação do brasileiro está cada dia mais inadequada do ponto de vista nutricional, face do
crescimento vertiginoso de alimentação do tipo “fast food” e “junk food” alimentos industrializados prontos e
semiprontos, recheados de Aditivos Alimentares tais como conservantes, espessantes, aromatizantes, realçadores
de sabor, tudo isso misturados com proteínas, carboidratos, vitaminas, gorduras e pouca fibra. (NUNES, 2006 p.138).
De acordo com França et al (2012), a partir do surgimento da indústria alimentar houve mudanças de hábitos de
consumo dos brasileiros, predominando o consumo excessivo de produtos processados industrialmente. O aumento
da alimentação fora de casa marcada por um estilo de vida moderno e correrias do dia a dia acarretou em
preferência a compras por alimentos em supermercados, fortalecendo o consumo de produtos industrializados.
Segundo França et al (2012), a industrialização, juntamente com uma série de descobertas técnico-científicas,
colaborou significativamente para mudanças no estilo de vida das pessoas, principalmente nos costumes
alimentares da população brasileira. As mudanças de hábitos alimentares ocorridas nas ultimas décadas é bastante
notória na tentativa de se obter mais tempo e praticidade nesse novo estilo de vida. Surgiu o fast food, tipo de
alimentação que possui baixa qualidade em seu valor nutricional, e quando consumidos em excesso, pode causar
impactos na saúde por serem ricos em gorduras e açúcares, possui um alto teor calórico, agravando o surgimento
de problemas de saúde, patologias como: obesidade, desnutrição, dislipidemias - que são o aumento de gorduras
no sangue -, principalmente o aumento de colesterol e do triglicerídeo, hipertensão, diabetes, cardiopatias, entre
outras e a diminuição da qualidade de vida, que está ligada diretamente a alimentação de cada indivíduo.

EVITAR DESPERDÍCIOS APROVEITANDO INTEGRALMENTE OS ALIMENTOS
Segundo SESC (2003), o programa Mesa Brasil é uma rede nacional de banco de alimentos contra a fome e o
desperdício. O desperdício de alimentos é uma problemática a ser resolvida, tanto na produção, distribuição,
armazenamento inadequado, no preparo incorreto dos alimentos e etc. O crescimento populacional mundial nos
faz refletir sobre o desperdício de alimentos como uma atitude injustificável. Algumas pessoas, principalmente as
mais antigas, que viviam no campo, tiveram contato direto com a natureza, plantavam alguns tipos de alimentos
como legumes, frutas e verduras, e esse contato permitia um melhor aproveitamento desses alimentos e
conhecimento que era passado de geração em geração.
Ainda de acordo com SESC (2003), devemos aproveitar tudo que os alimentos têm a nos oferecer como fontes de
nutrientes, porque o homem necessita de uma alimentação saudável, rica em nutrientes, podendo ser alcançados
por partes de alimentos que geralmente são desperdiçados. A conscientização e a educação ambiental são
determinantes para evitar desperdícios e reverter o quadro de alimentação inadequada que afeta grande parte da
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população. Podemos tomar medidas para evitar o desperdício de alimentos optando por comprar frutas, legumes e
hortaliças da época, conservar em locais limpos e em temperaturas que sejam adequadas a cada tipo de alimento,
preparar lavando bem os alimentos, não retirar cascas grossas e preparar sempre a quantidade que seja necessária
para o consumo.
Para Quintão (1998), o aproveitamento integral está relacionado a pequenas mudanças diárias que fazem bem para
o indivíduo, o meio ambiente e para a sociedade através do consumo mais sustentável.
Alguns alimentos podem ser totalmente aproveitados segundo o SESC (2003) e Quintão (1998), como folhas, cascas,
talos e sementes. Podemos aproveitar as folhas da cenoura, beterraba, batata doce, nabo, couve-flor, abóbora,
mostarda, hortelã e rabanete. As cascas da batata inglesa, banana, tangerina, laranja, mamão, pepino, maçã,
abacaxi, berinjela, beterraba, melão, maracujá, goiaba, manga, abóbora. Os talos da couve-flor, brócolis, salsa,
agrião e beterraba. As sementes de abóbora, melão e jaca. As entrecascas de melancia e maracujá, pés e pescoço
de galinha, tutano de boi e nata.
O Banco de Alimentos criado pela economista Luciana Quintão, relata que cerca de 1,3 bilhões de toneladas de
alimentos são jogados fora por ano, segundo os dados da FAO 2013, que significa Organização das Nações Unidas
para a Alimentação e a Agricultura. Em relação ao desperdício, “10% ocorrem no campo, 50% no manuseio e
transporte, 30% na comercialização e abastecimento e 10% no varejo e consumo final”. (QUINTÃO, 1998)
Segundo Quintão (1998), o Banco de Alimentos registrou alguns dados estatísticos que mostram bem os gastos
relacionados ao desperdício. Uma família média brasileira gasta em cerca de 748 reais mensais na compra de
alimentação de acordo com dados do IBGE. Se essas famílias deixassem de desperdiçar 20% desses alimentos,
economizariam 90 reais por mês, e se esse dinheiro fosse guardado, a família teria uma poupança de 1,1 milhão de
reais após 70 anos, de acordo com a conta realizada pelo Instituto Akatu. A cada ano é desperdiçado 1,3 bilhão de
toneladas dos alimentos produzidos no mundo. São desperdiçados com gastos desnecessários de energia, mão de
obra entre outros 750 bilhões de dólares (FAO, 2013). Cerca de 1,7% da população que corresponde a 3,4 milhões
de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar. Segundo o relatório da FAO 2013, 805 milhões de pessoas
sofrem de fome no mundo que corresponde 1 a cada 9 pessoas. Mesmo com todo esse desperdício, 70% da água
no mundo é utilizada na agricultura.
Devemos observar que há muitos desperdícios de alimentos no mundo e podemos colaborar para evitar tais
desperdícios diminuindo a nossa pegada ecológica, nos conscientizando e fazendo uma reeducação alimentar,
aproveitando melhor os alimentos, com isso estaremos poupando gastos e contribuindo ambientalmente.
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TEMA: OCUPAÇÃO E USO DE LOTES URBANOS – EXPERIÊNCIAS
DE CUIDADO AMBIENTAL EM QUINTAIS
GABRIELA MARINHO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Ocupação e uso de lotes urbanos - Experiências de cuidado ambiental em quintais
QUESTÕES

Que experiências já divulgadas podem nos ilustrar como cuidar dos quintais? Como gerar esclarecimento às pessoas
sobre essas experiências? Há na UFF grupos ou docentes que poderiam colaborar nesse sentido de orientação às
pessoas onde moro?
JUSTIFICATIVA

Me incomoda e me instiga a entender, inclusive na minha casa, a mania das pessoas de cimentar quintais sem
necessidade, ao invés de cultivar gramados e áreas verdes, podendo diminuir a incidência de calor, ajudando o
microclima urbano e podendo aproveitar também o espaço para cultivo de hortas domésticas.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Com meu estudo, baseado em pesquisas, artigos, observações cotidianas e estatísticas, pretendo esclarecer alguns
pontos positivos sobre o cultivo de gramados em lotes urbanos. Como, por exemplo, beneficiar a saúde, o clima,
diminuir a demanda domiciliar de alguns produtos. E, também, de como passar as informações estudadas de forma
clara e sintetizada para a população.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
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recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

X

RESULTADOS

Impulsionada pela Engenharia Ambiental, a área verde tem ganhado força e maior visibilidade. Entretanto, a
visibilidade alcançada é apenas a funcional, ou seja, os interesses em Serviços Ambientais visam apenas o lucro e
enriquecimento pessoal, sobrepondo a sustentabilidade, biodiversidade, manutenção dos biomas e ecossistemas,
etc.

E XPERIÊNCIAS JÁ DIVULGADAS QUE ILUSTRAM COMO CUIDAR DOS QUINTAIS
C ONCILIAÇÕES ENTRE O MEIO URBANO E A NATUREZA
A adaptação das moradias em centros urbanos para um melhor microclima se faz necessária; já que os materiais
presentes na maioria dessas construções são maus condutores de calor. Jardins verticais, pequenas hortas
domésticas para cultivo de temperos, por exemplo, encontram-se presentes em alguns prédios inseridos nas
grandes cidades. Segundo Hamamura (2013, p. 22) citando as ideias de Environmental (2008 apud HAMAMURA,
2013) “A urbanização leva a mudanças na paisagem, onde a vegetação é substituída por construções, vias e outras
estruturas causando o aumento regional da temperatura, que caracteriza a formação das ilhas de calor – fenômeno
onde as regiões urbanas presenciam temperaturas mais elevadas do que as áreas rurais adjacentes”.
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I LHAS DE CALOR E SUAS CONSEQUÊNCIAS
Além do clima, as ilhas de calor também afetam recursos hídricos, qualidade do ar, saúde humana, biodiversidade
e funcionamento do ecossistema (LOMBADO 1985 apud HAMAMURA, 2013). Um dos problemas acarretados por
ter quintais cimentados é a impermeabilização do solo, que impede a circulação da água, aumentando a
temperatura local e irradiando para os arredores. A importância de áreas verdes em residências se faz fortemente
necessária pois com a grande urbanização o número de carros aumentou e as estradas estão se expandido cada vez
mais. Isso gera um aumento na temperatura local, denominado “ilhas de calor”. A compreensão das ilhas de calor é
imprescindível para entendermos o aumento da temperatura de um determinado local. Como já mencionado, as
superfícies urbanas possuem elevado teor de absorção de calor, como o asfalto, há também as construções de
alvenaria e a falta de vegetação que agravam o microclima. Esquemas de desvios de água da chuva, como bueiros e
galerias, podem causar uma maior absorção do calor na superfície e alternar o albedo pois a água não evaporando
diretamente do solo não usa o seu calor para evaporação (calor latente) e sim o calor sensível. (ANDREOTI, 2009)

O UTROS MOTIVOS PARA O AQUECIMENTO URBANO
Segundo Andreoti (2009), “Somam-se ainda outros fatores conhecidos que contribuem para o maior aquecimento
urbano como o aquecimento pela presença das atividades humanas, concentração de poluentes que aumentam o
efeito estufa a partir da re-emissão de radiação de ondas longas para a superfície terrestre e a alteração da
rugosidade superficial com consequente influência sobre a circulação atmosférica local e a partir de todos esses
fatores pode-se começar a entender um planejamento que leve em conta os efeitos do clima sobre os habitantes
das cidades”. A arquitetura é uma das áreas que exploram cada vez mais a sustentabilidade junto com a boa
funcionalidade do meio ambiente para com o meio urbano. Uma dessas funcionalidades já experimentadas é o
jardim vertical, presente em prédios de grande porte, que produzem plantas e flores para “filtrarem” o ar poluído
da cidade ou até mesmo alimentos para subsistência.

E XPERIÊNCIAS POSITIVAS
Os quintais e roças agroflorestais caiçaras em Paraty (RJ) ilustram os tipos de benefícios que podem ser adquiridos
ao cultivar áreas verdes, gramados ou até mesmo pequenas hortas. Uma maior interação entre os membros da
família, que se unem e dividem tarefas para manter o espaço sempre saudável, uma alimentação mais orgânica e
saudável, passagem de cultura, já que as técnicas e métodos foram aprendidos de geração em geração. Por Garrote
( 2004) citando Oliveira et al. (1994, apud GARROTE, 2004 ) “A roça é um sistema “primitivo” que prioriza a auto
sustentabilidade e a reutilização dos recursos naturais, ao contrário do que é feito em nossa sociedade, a mesma
onde nasce todo um discurso ecológico em contraposição. Mas, é ainda importante lembrar, que esta
sustentabilidade, tal como é descrita pelos autores, só é garantida pela baixa densidade demográfica presente em
comunidades como por exemplo, as caiçaras”.
Outro fator explorado é o de hortas comunitárias no contexto de agricultura urbana que, segundo a SOBER (2009),
melhora a gestão ambiental, a saúde da população menos favorecida, pois passa a comer alimentos diversificados,
o fortalecimento da segurança alimentar e diminuem os índices de pobreza, já que o excedente dos alimentos pode
ser comercializado para um benefício mútuo. E é uma atividade que se refere a pequenos espaços produtivos
localizados nas cidades, tais como, quintais, terrenos baldios, jardins, varandas, jardineiras, recipientes em geral,
para produzir hortaliças, plantas medicinais e ornamentais.

G ERANDO ESCLARECIMENTO À POPULAÇÃO
Como? Por meio de cartilhas, vídeos como Vida em Sintropia de Ernst Götsch e enquetes como forma de ilustrar
quem pratica o aproveitamento de quintal com áreas verdes, quem gostaria de praticar ou quem pensa em praticar.
De modo amador, desenvolvi um formulário, editado pelo Google Forms, para avaliar a receptividade e ideias das
pessoas presentes no meu convívio social. Deixei também uma pergunta livre “O que poderia melhorar, na questão
ambiental, em sua cidade?”. A cartilha, o vídeo, o formulário e as respostas obtidas se encontram no Apêndice.
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D ADOS OBTIDOS NO FORMULÁRIO
Do formulário desenvolvido, 26 pessoas participaram. Moradoras do Rio de Janeiro, faixa etária pertinente entre 18
e 40 anos. Dos 26 participantes, 9 pessoas (34,6%) possuem horta em casa, 11 pessoas (42,3%) pensam em cultivar
e 6 pessoas (23,1%) abdicam total a ideia. Além disso, perguntei sobre o consumo de alimentos orgânicos e 16
pessoas (61,5%) já fazem um uso considerável desse tipo de alimento. E sobre cimentar quintais as respostas foram
pertinentes à “Ruim” e “Péssimo”, demonstrando que as pessoas realmente se sentem incomodadas com a falta do
verde em seu ambiente de moradia. Indico para futuros estudos um aprofundamento às questões que não puderam
ser respondidas, como a pesquisa dentro da própria universidade sobre docentes envolvidos na causa.
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APÊNDICE

Figura 1 – Pergunta do Google Form sobre “Qual a dimensão de área verde em sua moradia?”

Opções de resposta

Respostas

Aproximadamente o tamanho do meu quarto

1

Menor que o meu quarto

6

Maior que o meu quarto

12

Não possuo área verde na minha casa

7

Figura 2 – Pergunta do Google Form sobre “Você cultiva algum tipo de horta em casa?”

Opções de resposta

Respostas

Sim, possuo alguns alimentos

6

Não, mas penso em cultivar em breve

11
57

Sim, acho uma ótima iniciativa e ainda poupo
dinheiro com algumas coisas

3

Não, daria muito trabalho

6

Figura 3 – Pergunta do Google Form sobre “O que você acha de árvores e grandes parques florestais na sua
cidade?”

Opções de resposta

Respostas

Ótimo, bom para passeios, deixa o ar mais fresco

20

Péssimo, uma perda de espaço, poderiam ter
prédios ou ruas no lugar

0

Razoável, faz muita sujeira

0

Pode melhorar

6

Figura 4 – Pergunta do Google Form sobre “Você consome alimentos orgânicos (sem agrotóxicos e hormônios)?”
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Opções de resposta

Respostas

Frequentemente

3

Às vezes

13

Raramente

5

Nunca

5

Figura 5 – Pergunta do Google Form “Qual a sua opinião sobre cimentar os quintais ao invés de cultivar gramados?”

Opções de resposta

Respostas

Acho bom, reduz a sujeira e não ocupa muito o
tempo das pessoas

0

Ruim, não vejo muitas plantas, me sinto
incomodado

11
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Ótimo, não gasto dinheiro para cortar a grama ou
com produtos para o solo

0

Péssimo, empobrece a beleza do ambiente

15

O QUE PODERIA MELHORAR , NA QUESTÃO AMBIENTAL , EM SUA CIDADE ? (26 RESPOSTAS )
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Tudo.
Tudo.
Ampliação da arborização urbana.
Mais proteção ao meio ambiente.
Mais árvores no centro urbano.
Tudo.
Parques e praças com mais áreas verdes.
Coleta seletiva de lixo.
Aumentar a coleta seletiva.
Menos desmatamento e derrubada de árvore em detrimento de construção de prédios e estradas.
Mais áreas verdes.
Parar de querer agradar com coisas sintéticas. A natureza tem que ser mostrada da sua melhor forma,
natural. Viva a natureza!!! Árvores, hortinhas e até os gramadinhos merecem o nosso respeito e utilização.
Poderia haver investimento para os cidadãos plantarem. Desde hortinhas até grandes árvores. Seria muito
bom!
Melhor destinação aos resíduos.
Mais árvores.
Parar a construção de prédio!!
Se faz necessária uma fiscalização mais ativa, para que casas e favelas não expandam sob a mata nativa. É
preciso também construir mais parques e áreas verdes.
Mais florestamento.
Nada.
Praticamente tudo. Hoje em dia a praticidade e falta de tempo estão fazendo as pessoas a optarem por
cimento. E o nosso verde está ficando de lado, para não dizer extinto.
Respeito com a natureza.
Mais árvores e mais conscientização das pessoas.
Na cidade em que resido atualmente, Niterói, talvez fosse necessários projetos de educação ambiental,
revitalização das áreas verdes e fiscalização publica quanto a limpeza e destinação de resíduos sólidos.
Acredito que nossa cidade carece de projetos que consigam unir conforto, utilidade e sustentabilidade. A
questão ambiental quando relacionada ao espaço urbano deve ir muito além de embelezar a cidade e
melhorar a circulação do ar. Não que isso seja algo ruim, mas sempre vejo a maioria das atenções
direcionadas para esses benefícios. Por que não cultivar árvores frutíferas em praças e dar a população o
direito de colher? Encontrar voluntários para dar continuidade a esse cultivo também seria uma boa forma
de manutenção. Pode parecer utópico, mas não custa nada tentar. Tratando disso, o incentivo a uma
alimentação melhor também poderia ser feito através de feiras orgânicas com preços acessíveis, por
exemplo. Bom, creio que a falta ideias não seja o problema. Cabe a nós o dever de tira-las do papel!
Melhoria do transporte público, de forma que incentive as pessoas a utilizarem. Dessa forma contribuindo
para a redução de queima de combustíveis fósseis. Isso reduziria problemas respiratórios e ajudaria na
redução dos problemas climáticos. Poderiam aumentar a quantidade de árvores por toda cidade.
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I NDICAÇÕES RELACIONADAS AO ESTUDO

Vídeo "Life in Syntropy" de Ernst Götsch: Disponível em: <https://vimeo.com/146953911>

Cartilha sobre uso, aproveitamento e cuidado de quintais: Disponível em: <http://www.serta.org.br/site/wpcontent/uploads/2014/04/CARTILHA-QUINTAL-PRODUTIVO-FORMATADA.pdf>
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TEMA: A DIETA OVOLACTOVEGETARIANA E SUAS INTERAÇÕES
GISELE MOURA CAMARGO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Alimentação - A dieta ovolactovegetariana e suas interações
QUESTÕES

O que motiva a mudança para uma dieta restrita de alimentos de origem animal? Como o corpo humano reage a
mudança do hábito alimentar com restrições cárneas? Quais as interações (incômodos, questionamentos ou
mudanças) a alimentação é capaz de causar a partir do convívio?
JUSTIFICATIVA

O objetivo deste estudo é entender a dieta ovolactovegetariana e como o hábito alimentar atua no convívio. Para
isso, se fez necessário atentar-se a definição da dieta vegetariana, suas motivações, as questões sociais que
envolvem a alimentação, a interação da dieta com o corpo, o bem estar e sua relação com as pessoas não adeptas.
Durante o processo de elaboração do estudo foram levantadas questões ambientais e éticas que dão suporte e
levam diálogo à mesa em relação ao consumo do homem, direito dos animais e até mesmo aos recursos naturais.
Apesar da importância das questões ambientais levantadas, o estudo priorizou a troca de relações que os hábitos
alimentares mantêm entre o corpo e o ambiente. O estudo foi incentivado por uma experiência pessoal, sendo o
meu hábito alimentar responsável por criar laços, estreitar relações e instigar pessoas do meu convívio a provarem,
conhecerem e experimentarem coisas fora do seu comum. Além de um estudo de autoconhecimento, este estudo
apresenta a importância social da alimentação, a troca dos saberes e sabores que ocorrem a partir de uma atividade
diária.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

A dieta vegetariana atualmente é bastante conhecida e debatida, porém, apesar de todos conhecerem
superficialmente este hábito alimentar, ainda há diversos questionamentos sobre o porquê, como e as
consequências que esta dieta traz à saúde.
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Entre os diversos quês e porquês que permeiam o pensamento de toda a população, principalmente os não adeptos
ou informados a respeito deste tipo de hábito, explanaremos alguns com o objetivo de informar sobre o que
realmente é a dieta restritiva de alimentos de origem animal, quais são suas motivações, quais suas consequências
para o corpo e como ocorrem as interações entre adeptos e não adeptos a este hábito.
Este estudo contribui também para entender a relação da alimentação em nosso cotidiano e instigar os leitores
sobre as questões ambientais que estão sobre a nossa mesa diariamente.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante

X

FP3: entrevistas individuais

X

FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo

FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet
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RESULTADOS

D IETA OVOLACTOVEGETARIANA E SUAS INTERAÇÕES
“Os atos de comer e de escolher a dieta em muito transcendem a busca de nutrientes, assim, apesar de a
alimentação ser necessária à manutenção do corpo vivo, ela é, fundamentalmente, um fato social que prescreve o
que se deve comer, quando, quanto e de quais formas.” (AMBROSIO, 2015, apud. Romanelli, 2006).

I NTRODUÇÃO
Para a realização deste estudo, faz-se necessário entender que a alimentação não se trata apenas de um ato de
comer, se alimentar. As escolhas relacionadas ao habito alimentar diz muito respeito a gostos, conceitos éticos,
religiosos, políticos e demais questões relacionadas com a cultura local e contexto em que estamos inseridos.
Falar sobre uma dieta restritiva e suas interações faz com que olhemos não só para nosso hábito, mas também para
os motivos pelo qual essa escolha é feita, os motivos pelos quais restringimos certos alimentos e como nosso corpo
e nosso ambiente interagem com essas escolhas.
Para responder as questões propostas, foram usadas diversas fontes secundárias a fim de fomentar opiniões, ações
e possibilitar a conclusão a cerca das interações que as dietas restritivas possuem não só com a ética, mas com o
meio como um todo. Além dos livros, artigos, teses e dissertações. Foi aplicado um questionário amador para 20
pessoas, com faixa etária de 20 a 50 anos, acerca dos hábitos alimentares e influencias dos hábitos em um mesmo
ambiente de convívio.
Para começar a dialogar com o estudo, precisamos entender e conceituar a dieta vegetariana e suas variações, sendo
este conceito importante para que entendamos os motivos pelo qual ela é escolhida como habito.
A dieta vegetariana é uma dieta que tem como base o consumo de alimentos de origem vegetal. Dentro do
vegetarianismo encontram-se cinco diferentes formas de classificação:
•

•
•
•

Dieta ovolactovegetariana: composta por alimentos de origem vegetal, ovos, leite e seus derivados. Nesta
dieta há a exclusão total de qualquer tipo de carne na alimentação, porém outros alimentos de origem
animal são consumidos.
Dieta lactovegetariana: composta por alimentos de origem vegetal, leite e seus derivados, onde há a
exclusão de ovos e carne em seu consumo.
Vegetarianismo semiestrito: composto por alimentos de origem vegetal, onde há exclusão de todos os
alimentos de origem animal, exceto o mel.
Vegetarianismo estrito: composto unicamente por alimentos de origem animal, onde se exclui todo e
qualquer alimento oriundo de origem animal.

É muito comum para não adeptos às dietas restritas de carne a confusão entre essas subdivisões e também com o
veganismo. Enquanto a dieta vegetariana, com todas suas divisões, trata apenas de hábitos alimentares, o
veganismo faz parte de uma filosofia de vida baseada no respeito ao direito dos animais, onde os adeptos buscam
evitar a exploração animal não só na alimentação, mas também em diversas outras formas de existência, vestimenta,
adornos, medicamentos, cosméticos, limpeza e entretenimento.
Além das dietas apresentadas aqui, existem a dieta crudívora, macrobiótica e frugívora, que também restringem o
consumo de alimentos de origem animal, porém apresentam outras características especificas e não somente a
restrição alimentar.

O QUE MOTIVA A MUDANÇA PARA UMA DIETA RESTRITA DE ALIMENTOS DE ORIGEM ANIMAL?
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“A opção por vários tipos de alimentos de origem vegetal e pelo limitado consumo de alimentos de origem animal
implica indiretamente a opção por um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante para o
ambiente físico, para os animais e para a biodiversidade em geral.” (Ministério da Saúde, 2014)
Como vimos a partir do conceito, as dietas restritivas de carne ou de produtos de origem animal possuem uma
grande preocupação quanto às questões ambientais e direito dos animais, sendo estes os motivos mais comuns
pelos quais as pessoas adquirem tais hábitos.
Em sua autoetnografia* Ambrósio (2015) se propôs a responder questões sobre os porquês de sua recusa em
consumir alimentos de origem animal. Em seu artigo, Ambrósio destaca que no vegetarianismo há uma grande
variação nos tipos de consumo e nas motivações que levam à manutenção da dieta, sendo mais frequente o evitar
o abate e as preocupações com a própria saúde, outros motivos podem ser relacionados como a forma de produção
industrial da carne, os debates ambientais e as desigualdades sociais.
“Para Whorton, o vegetarianismo tem crescido por tendências morais e sociais, baseadas em preceitos apropriados
da mística do Oriente, criando uma relação entre o abandono do consumo de carne e a busca por paz, com a
preocupação relacionada às crises ambientais, e por saúde do corpo.” (AMBRÓSIO, 2015, apud Whorton, 1994).
Percebemos que mesmo a escolha sendo pessoal, ela é dada a partir de questões mais amplas, como a preocupação
ambiental e a responsabilidade social. Questões que involuntariamente estão sendo postas sobre a mesa dos
indivíduos, tornando o habito alimentar um ato muito além de involuntário, sendo ele ético, representativo e
cultural. (AMBRÓSIO, 2015)
De acordo com estudos feitos por Ambrósio (2015), a repulsa ou indiferença em relação aos alimentos de origem
animal e a decisão em o que comer são razões e escolhas individuais, porém, construídas socialmente. Nenhum dos
entrevistados em “Conflitos à mesa” foram induzidos ao vegetarianismo durante a infância tendo feito essa escolha
na fase adulta, os motivos para o vegetarianismo se mostraram um conjunto de questões éticas, preocupações
ambientais, questões relacionadas à saúde e, também, o direito dos animais.
Em 2014 o Ministério da Saúde publicou o guia alimentar para a população brasileira nele há dados em que nos
mostra o quanto o consumo de vegetais auxilia no sistema alimentar sustentável – ambientalmente e socialmente
– o que reflete na preocupação dos adeptos. O guia fala ainda que a diminuição do consumo de alimentos de origem
animal reflete na redução das emissões de gases de efeito estufa, na diminuição do desmatamento - grande parte
causado pela criação de grandes áreas de pastagens - no intensivo uso de água. Sendo também responsável por
auxiliar na diminuição dos sistemas intensivos de pecuária, responsáveis por uma gigante degradação ambiental,
devido à aglomeração de animais, alta produção de dejetos, uso de antibióticos que contaminam solo e a água.
(Ministério da Saúde, 2014).
Para auxiliar na elaboração dessa questão utilizamos dois estudos comparativos realizados por Teixeira et. Al., em
seus estudos “Estado nutricional e estilo de vida em vegetarianos e onívoros” (2006) e “Risco cardiovascular em
vegetarianos e onívoros: um estudo comparativo” (2007) foi pesquisado que 67 pessoas que não consumiram carne
nos últimos cinco anos, e 134 onívoros. Os estudos tiveram o objetivo de comparar e demonstrar as questões
nutricionais e o estilo de vida entre os grupos, a partir da coleta de diversos dados como sobrepeso, razão cintura
quadril (RCQ), colesterol, entre outros. (Teixeira et. Al. 2006/2007)
A não aceitação da dieta restritiva por parte de alguns indivíduos se dá pela preocupação nutricional, devido a
possível carência de nutrientes que a restrição de alguns alimentos pode ocasionar. Sabemos que uma alimentação
com base vegetal pode oferecer diferentes nutrientes, porém a preocupação gira em torno da deficiência de B12,
ômega 3, ferro e proteína, pois os alimentos que apresentam quantidades adequadas de vitamina ferropriva são os
alimentos cárneos, principalmente carne vermelha e vísceras. (Teixeira et. Al. 2006)
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A vitamina B12 é uma vitamina necessária para o desenvolvimento e manutenção das funções do sistema nervoso.
Sua deficiência ocasiona anemia podendo estar acompanhada ou não por dificuldade para andar, formigamentos,
palidez, inchaço e fraqueza muscular. A deficiência é diagnosticada a partir das dosagens sanguíneas de acido
metilmalônico e homocisteína, em caso de deficiência o tratamento se dá a partir da suplementação oral, e o
paciente consegue corrigir a anemia em dois meses. (VARELLA, 2013)
As dietas ovolactovegetarianas apresentam alguns alimentos de origem animal, que quando balanceados na dieta
faz com que não haja déficit de nutrientes, dando ao corpo todas as vitaminas, minerais e nutrientes necessários
para uma vida sadia.
Porém, algumas dietas mais restritivas, como a dieta vegana, por não haver consumo nenhum de alimentos que
apresentem a vitamina B12, em alguns casos são necessários à suplementação não alimentícia da vitamina, a fim de
evitar problemas de saúde.
Em seu estudo, Teixeira et. Al (2006) observou que os casos de anemia foram identificados de forma semelhante em
ambos os grupos (onívoros e vegetarianos), o estudo também mostrou que o consumo de ferro é maior entre os
vegetarianos, porém, a absorção se dá em quantidades maiores no grupo de onívoros.
Além do estudo feito por Teixeira et. Al., há diversos outros que mostram que os vegetarianos possuem menor risco
para o desenvolvimento de doenças do coração, isso porque a dieta com base vegetal apresenta maior quantidade
de fibras, minerais e vitaminas e são livres de gorduras saturadas e colesterol.
“[...] A alimentação “ocidentalizada”, com excesso de proteínas e gorduras de origem animal, confere maior risco
para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) quando comparada à alimentação
vegetariana, em especial a hipertensão arterial, diabete, dislipidemia, aterosclerose e obesidade, sendo o
vegetarianismo uma opção para prevenção e tratamento destes agravos.” (TEIXEIRA et al. 2006)
O Ministério da Saúde, em 2014, alertou sobre o aumento do sobrepeso e da obesidade, em todas as faixas etárias,
no Brasil. Como prevenção o guia sugeriu e incentivou o aumento na ingestão de legumes e verduras, alimentos que
são a base nas dietas vegetarianas, pois esses alimentos são excelentes fontes de vitaminas, minerais apresentando
baixas calorias, sendo alimentos ideias na prevenção da obesidade, doenças cardiovasculares, doenças crônicas,
diabetes, etc. (Ministério da Saúde, 2014)
A partir do estudo de Teixeira et. Al (2006), foi possível concluir que a dieta vegetariana oferece um maior benefício
a saúde quando comparada a onívora. Sendo os vegetarianos o grupo que apresenta um perfil nutricional mais
equilibrado e com menor risco para doenças crônicas. O estudo feito por Teixeira et. Al. Observou ainda que os
percentuais de sobrepeso e obesidade foram menores no grupo vegetariano, apresentando assim um menor risco
de desenvolver doenças cardiovasculares.
“As dietas vegetarianas parecem proporcionar melhores condições de saúde, não produzindo deficiências
nutricionais importantes, além de prevenir as doenças crônicas, através de maior controle dos fatores de risco. O
risco para o sobrepeso, hipercolesterolêmico e obesidade central é significativamente menor nos vegetarianos. Além
disso, apresentam padrão nutricional mais adequado e menor risco para os agravos crônicos, apesar de pequena
diferença no padrão de atividade física regular entre os grupos estudados.” (TEIXEIRA et al. 2006)

*Autoetnografia: A etnografia é um estudo que auxilia no conhecimento da identidade de uma comunidade humana,
que se desenvolve em um âmbito sociocultural. A etnografia é a observação do objeto estudado, já a autoetnografia
é a observação de si mesmo, a autoetnografia é usada para estudar a partir da experiência pessoal as questões da
vida sociocultural.
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Q UAIS AS INTERAÇÕES ( INCÔMODOS , QUESTIONAMENTOS OU MUDANÇAS ) A ALIMENTAÇÃO É CAPAZ DE CAUSAR
A PARTIR DO CONVÍVIO ?
Segundo o Ministério da Saúde (2014), a alimentação não é só a ingestão de nutrientes, mas também combinação
dos alimentos, a características do modo de comer e às dimensões culturais e sociais das práticas alimentares, sendo
a saúde e o bem estar influenciados por este conjunto.
“Segundo Mintz (2001), a antropologia sempre atentou às praticas de comer, e a curiosidade é muito atraída por
aquilo que o outro come, como e quanto o faz. Reagimos aos hábitos dos outros, não ficamos indiferentes. Se isso
vale para as sociedades, a curiosidade, penso, também desperta em termos individuais” (AMBRÓSIO, 2015, apud
Mintz, 2001)
Sendo a alimentação um hábito que vai além da necessidade, envolvendo nela a questão sociocultural, devemos
pensar que nela estão inseridas as relações. Podendo a alimentação causar efeito nas relações familiares, nas
amizades, nas relações com o meio, etc. Este hábito, por estar inserido em uma série de outras questões além do
gosto, é responsável por causar simpatia, alegrias, criticas e até mesmo estranheza.
O ato de restringir e não partilhar o consumo de carne pode representar, para alguns, uma não partilha de hábitos,
momentos, ideias. Um fato bastante observado e também citado por entrevistados por Ambrósio (2015) são as ceias
de natal, onde o exagero dos alimentos aparecem nos mais variados pratos de origem animal como o peru; pernil;
tender; salada de maionese com frango desfiado; farofa com calabresa e bacon; chester, entre outros... A ceia passa
a ser sinônimo de preocupação para a família não adepta ao vegetarianismo, que possui um vegetariano na família,
ou para o vegetariano em uma família não adepta a mesma dieta. A fartura alimentar das ceias baseadas em
alimentos de origem animal representa para alguns a oportunidade de “comilança liberada” enquanto que, para os
vegetarianos, é uma ceia onde apenas alguns alimentos os englobam e a fartura não é, então, compartilhada.
Apesar de apresentar-se como não partilha de hábitos em alguns casos, em outros, a dieta vegetariana se mostra
como um propulsor de mudanças. Em uma pesquisa amadora, realizada como fonte primária para a montagem do
estudo, mostrou que 68% das pessoas que responderam a pesquisa sentiram-se influenciadas pelo hábito alimentar
de outros, e essa influência refletiu na inclusão de alimentos em sua dieta como grãos e cereais, vegetais, legumes,
proteínas vegetais e frutas, ou também na exclusão de carnes e laticínios.
Sabemos que o hábito alimentar não é só o de alimentar-se, sendo também um habito de interação social, podendo
ser este hábito responsável por causar boas e más influências, além de gerar questionamentos e agregar
conhecimento.

APÊNDICE
Imagem 1 - Gráfico representando a parcela de pessoas que já conviveram com adeptos a dietas restritivas.
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O grafico mostra que 100% das pessoas que participaram da pesquisa conviveram com pessoas com dietas
restritivas.

Imagem 2 - Gráfico representando a parcela influenciada pela convivência com um hábito alimentar diferente.

68,4% das pessoas que participaram da pesquisa disseram terem sido influenciados pelo convívio com adeptos a
dietas restritivas.
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Imagem 3 - Grafico representa os alimentos incluidos nas dietas onivoras a partir da convivencia com adeptos a
dietas restritivas.

O gráfico mostra que 57% dos participentes passaram a incluir grãos e cereais em suas dietas, seguido por legumes,
verduras, frutas e por ultimo a proteína vegetal.

Imagem 4 - Gráfico representando os alimentos excluídos nas dietas onívoras a partir da convivência com adeptos
a dietas restritivas.

O gráfico mostra que 66,7% dos participantes das pesquisas excluíram de sua dieta a ingestão de alimentos de
origem animal e laticínios.
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TEMA: ESTUDO DE CASO – CANAL DO ANIL
GIULIA DA SILVA BRIÃO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Águas urbanas (canais e rios) - Canal do Anil
QUESTÕES

Esse canal foi sempre assim? Como era antigamente? Para que serve? Por que surgiu? O esgoto vai efetivamente
para lá? Se sim, isso significa que não há saneamento básico? Qual bacia hidrográfica é a do canal? Quais rios
deságuam no canal? Qual a qualidade da água? Qual órgão responsável pelo rio?

JUSTIFICATIVA

O canal do Anil nem sempre foi um esgoto a céu aberto. Muitos moradores já nadaram no rio que ele foi
originalmente. Porém, não está mais assim há muitos anos. Se tornou um local para descarregar qualquer coisa:
sofás, televisões, carros, lixos variados. Uma famosa empresa de alimentos que reside na região despejava por lá
até sangue e restos de frango. Além do esperado cheiro fétido ocasionado por toda essa poluição, ainda existe o
problema da criminalidade, do descaso das autoridades, da aparência de um bairro familiar que acabou
comprometida, da enorme vegetação que cresceu dentro do rio, levando a proliferação de mosquitos. Por atingir
mais de 600 casas, esse problema merece mais atenção.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O problema do canal, e de tantos outros com condições semelhantes ou quem sabe piores, é tanto social quanto
ambiental. Com políticas de baixo investimento, como a criação de um centro de lazer e esportes, ou até mesmo de
uma unidade de saúde comunitária, uma grande transformação social seria possível, tanto para os moradores do
entorno, quanto para os mais distantes. Além disso, devido ao crescimento populacional da região nas últimas
décadas, aumentou o gasto público com a manutenção ambiental. Se houvesse uma medida permanente e efetiva,
não haveriam esses gastos periódicos. Provavelmente esse panorama de investimentos seria viável e plausível para
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instigar a ação de mudança do poder público e também dos moradores, já que os mesmos têm o poder de reivindicar
seus direitos.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais

X

FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet
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RESULTADOS

D ADOS E HISTÓRIA
O Rio Anil possui 8 km de extensão, está localizado no bairro Anil em Jacarepaguá no Rio de Janeiro e é pertencente
à Bacia Hidrográfica de Jacarepaguá (Figura 1) (ARMAZENZINHO, 2012). Sua nascente, por fontes oficiais, é
desconhecida, devido à dificuldade de conseguir esse tipo de informação. Porém, com base em consultas ao Google
Maps, a parte superficial e visível dele parece começar na Freguesia, mas ele possivelmente continua subterrâneo
desde um morro pertencente ao Parque Nacional da Tijuca. Os rios Retiro, segundo o Google Maps, São Francisco e
Papagaio (MAÍRA RUBIM, 2012) deságuam no canal do Anil. O Rio Anil deságua no Rio Arroio Fundo, um rio de 3 km
de extensão, que vai do final do viaduto da Linha Amarela à Lagoa de Jacarepaguá, desaguando, enfim, na Lagoa da
Tijuca (NATÁLIA BOERE, 2012).Em relação aos órgãos que administram o canal do Anil, não foram encontradas
informações oficiais disponibilizadas online pelo poder público. Porém, em uma reportagem do jornal O Globo, sobre
a dragagem do canal para desobstruí-lo, são mencionados os responsáveis por esse serviço: a Fundação Rio-Águas
e a subprefeitura da Barra e de Jacarepaguá (MAÍRA RUBIM, 2012). Provavelmente são esses os órgãos responsáveis
pelo Rio Anil.
O Rio Anil se tornou canal do Anil após uma enchente em 1996, que prejudicou muitas pessoas, as quais perderam
muitos bens materiais, fato confirmado segundo cerca de 50% dos moradores entrevistados. Com isso, a população
local exigiu uma canalização para evitar que esse transtorno se repetisse (VALE, 2006). Porém, esse tipo de estrutura
necessita de alto investimento financeiro, já que prejudica a população que se encontra após a parte canalizada do
rio, a jusante, aumentando as enchentes para eles, e as manutenções - drenagens periódicas, por exemplo -, também
demandam muita verba (TUCCI, 2005). Logo, essa não foi a melhor escolha para resolver as enchentes, já que a
solução foi imediata, porém outros problemas se agravaram em longo prazo, como perda da cobertura de vegetação
ciliar – das margens dos rios – por estruturas de concreto, lançamento de esgoto a céu aberto no canal, dentre
outros problemas.

A S ÁGUAS DO RIO
Segundo respostas ao questionário, moradores do entorno do canal, que o conhecem a mais de 40 anos, afirmam
que o rio era límpido, pessoas pescavam e nadavam nele. Porém, devido principalmente ao crescimento
populacional exacerbado, o rio ficou altamente poluído. Segundo uma pesquisa do 53° Congresso Brasileiro de
Química (2013), o canal do Anil está em sério estado de poluição, acima do permitido pela legislação, com alta
concentração de cádmio e chumbo em sedimento. Além disso, segundo FEEMA (1981) e a empresa Sondotécnica
(1998b) apud Sampaio (2008), os rios contribuintes do Complexo Lagunar de Jacarepaguá apresentam classificação
ambiental, com base na biota, de qualidade péssima, ruim ou regular, devido ao acúmulo de nutrientes e metais
pesados, ultrapassando sua capacidade de limpeza e purificação natural. Porém, os rios Anil e Pavuna, em especial,
apresentam condições críticas nesse aspecto.
E de fato, o canal é extremamente poluído. O esgoto é visivelmente lançado pelas tubulações que vem das moradias
ao redor do rio, além de serem vistos resíduos sólidos flutuando pelo canal (Figura 2 e 3). Lixo e entulhos diversos
são jogados nele sem a menor consciência, aumentando o risco de enchentes, reduzindo a qualidade da água e da
paisagem (Figura 3). De acordo com as informações recolhidas pelo questionário, cinco moradores notaram muita
poluição e despejo de lixo pela população local desde que foram morar no canal, em sua maioria há mais de 10 anos
(Gráfico 1), até os dias de hoje. Não obstante, as indústrias próximas ao canal do Anil possivelmente despejam
dejetos nele. Um ex-funcionário, que trabalhou muitos anos em uma empresa alimentícia próxima do rio, afirmou
que eles jogavam resíduos de produção – além de outros lixos tóxicos – diretamente no canal, provavelmente sem
confirmação ou conhecimento das autoridades governamentais. Houve 5 menções a isso pelos entrevistados,
reclamando que essas indústrias contribuem muito para a poluição do canal. Uma reportagem do G1 (ALBA
MENDONÇA, 2008) registrou um líquido alaranjado que um trabalhador afirmou aparecer pelo menos uma vez por
semana nas águas do canal, provavelmente alguma lavagem de tanque industrial (Figura 4).
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De acordo com Freitas (p. 87, 2009) em relação ao assoreamento (Figura 5 e 6), segundo Gupta (1984), o
desenvolvimento urbano altera a natureza das bacias hidrográficas e o aporte de sedimentos e água que chegam
aos canais. Grande quantidade de sedimentos é removida das encostas num curto período de tempo, este aumento
no aporte de sedimentos é consequência principal da redução da cobertura vegetal, os quais irão contribuir para a
formação de barras de sedimentos, criando em potencial risco de inundações.
Além disso, o canal possui um periódico cheiro fétido, decorrente do excesso de matéria orgânica lançada no
mesmo, produzindo gases tóxicos (metano, óxidos de nitrogênio e sulfídrico) que podem fazer mal a saúde se
inalados frequentemente, já que as bactérias patogênicas em suspensão podem causar edemas pulmonares ou
bronquites.

F UNÇÕES DE UM CANAL
Por um bom tempo, a estratégia da engenharia fluvial e hidráulica foi de corrigir o leito dos rios e córregos, deixandoos retos ou com poucas curvas, para que suas vazões fossem a jusante pelo caminho mais curto – sentido para onde
o rio corre - e com a maior velocidade de escoamento possível (Figura 7). Os objetivos principais eram de ganhar
novas terras para a agricultura, novas áreas para a urbanização e minimizar a possibilidade de enchentes, como no
caso do Rio Anil. Com base nisso, consequências não planejadas ou negligenciadas ocorreram: a variedade de biota
foi reduzida de uma maneira alarmante e as cheias, após a canalização, causam prejuízos ainda maiores (BINDER,
2001).

O PINIÃO DOS MORADORES DO A NIL
Ao questionar os entrevistados sobre as causas para o canal do Anil ser tão degradado, assoreado e poluído como é
hoje, houveram alguns padrões de resposta: “crescimento populacional desordenado”, “a população é que polui”,
“as indústrias poluem” e “o esgoto é diretamente lançado no rio”. Algumas pessoas falaram todos esses na mesma
resposta e alguns só um deles.
Em relação ao crescimento populacional exacerbado, a população residente no Anil, em 1991, era de 17.523 pessoas
(SONDOTECNICA, 1998). Levando em conta a atração imobiliária, região favorecida em relação à criminalidade, local
afastado dos centros urbanos e de desenvolvimento comercial e residencial, fácil acesso a principais vias de
transporte, esse número possivelmente aumentou. Segundo o censo de 2010 do IBGE, a população era de 24.172 aproximadamente 38% acima da estimativa de 1991 - confirmando um grande aumento populacional. Isso significa
mais esgoto doméstico e, consequentemente, mais poluição de corpos d’água próximos – no caso, o Canal do Anil , além de despejo inadequado de lixos diversos dentro do rio.
O caso industrial foi destrinchado no tópico “As águas do rio”, o qual mostra que é provável a contribuição dessas
indústrias em piorar a situação do rio, lançando metais pesados e lixo tóxico para o mesmo, agravando seu estado
de poluição e podendo trazer sérios problemas de saúde aos que vivem mais próximos ao canal.
Cerca de 68% dos domicílios da região estão ligados diretamente na rede geral de esgoto. Porém, a maior parte do
esgoto recolhido pelas tubulações não sofre qualquer tipo de tratamento e, posteriormente, são lançados
diretamente nos rios e lagoas da bacia (IBGE, 2000 apud FREITAS 2009). As consequências do lançamento de esgotos
in natura em rios implicam no maior aporte de matéria orgânica e, consequentemente, a piora na qualidade das
águas. Ocorre também a mortandade da fauna aquática e a proliferação de espécies de vegetação, como os
“aguapés” (FREITAS, 2009).

S ANANDO OS PROBLEMAS
Foi questionado aos moradores do bairro possíveis soluções para mitigar os problemas já mencionados do canal.
Cerca de 50% dos moradores afirmaram que devia haver saneamento básico na região, evidenciando que eles
também notaram o lançamento de esgoto diretamente no canal. Outras principais respostas foram de sempre
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dragar e limpar o rio, maior atenção dos órgãos públicos e, consequentemente, fiscalização dos mesmos nas
indústrias próximas e no lixo que é lançado no canal pela população.
Dentre as 17 respostas, duas chamaram atenção. Uma delas é a de cobrir o canal com praças em cima para, além de
promover recreação local, impedir o mau cheiro e poluição maior em certos trechos do rio. E o outro é “um plano
de urbanização que permita a população do canal do Anil receber os serviços de sanitização adequados”. Além disso,
“uma política de mapeamento de potenciais poluidores para identificar o volume de carga de dejetos” são propostas
interessantes, que poderiam ter investimento e visibilidade dos órgãos responsáveis pelo canal e por outros cursos
d’água com os mesmos problemas que os dele.
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Figura 1: Canal do Anil visto por satélite

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/maps/place/Av.+Canal+do+Anil++Gard%C3%AAnia+Azul,+Rio+de+Janeiro+-+RJ,+22765-430/@-22.9620052,43.350466,2827m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x9bd9eaa268a861:0x644fe22e869b6abe!8m2!3d22.9634172!4d-43.347094?hl=pt-BR> (apresenta edição da autora) Acesso em: 26 jun. 2016
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TEMA: APROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA EM RESIDÊNCIAS
HUGO ALCÂNTARA MATTAR QUINDERÉ HONORATO DE SOUZA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Abastecimento de água - Aproveitamento de água da chuva em residências
QUESTÕES

Por que o sistema de coleta de água da chuva não é tão explorado/utilizado em nossa sociedade? Qual seria o
impacto no valor total de uma construção caso fosse implementado esse sistema? Qual seria o custo de manutenção
desse sistema? Quais os benefícios da implantação de um sistema para a captação de água da chuva?
JUSTIFICATIVA

A água potável está cada dia mais escassa no planeta, portanto, esse bem deve ser utilizado principalmente para o
consumo, deixando para as águas de qualidade inferior a responsabilidade das demais atividades. Com isso, é
possível também estabelecer o equilíbrio entre oferta e demanda de água e garantir a sustentabilidade do
desenvolvimento econômico-social.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

A água utilizada na maioria dos centros urbanos provém de concessionárias, onde recebe tratamento e é submetida
a constantes análises para que atinja a qualidade estipulada pelo Ministério da Saúde. Tal processo gera um alto
custo. Esta água é um produto de alto custo e é utilizada para todo tipo de atividade, mesmo aqueles que não exigem
água potável, como lavagem de pisos e descarga de dejetos sanitários para o esgoto. Trata-se claramente do
desperdício de um recurso natural escasso e nobre. O problema que motivou este projeto, portanto, foi a
necessidade de reduzir a dependência de água potável para utilização em fins não potáveis em construções já
existentes.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

C APTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
De acordo com Bertolo (, 2006, p. 3) até poucas décadas atrás, os livros clássicos utilizados nos cursos de economia,
em todo o mundo, davam a água, o oxigénio, etc., como exemplos de “bens não económicos”, isto é, aqueles que
eram tão abundantes e inesgotáveis, que não tinham, portanto, valor económico. Ela “nascia” generosamente em
nascentes e não se questionava de onde esta provinha e se poderia eventualmente ficar poluída ou contaminada,
ou até mesmo “secar”.
Com o aumento da população mundial, a demanda por água potável ficou cada vez maior, levando à tona a
fragilidade e a volatilidade desse recurso tão precioso. Lyle (1994), citado por Mano (2004, p.14) afirma que o
81

pressuposto de recursos ilimitados prevaleceu por tanto tempo e agora foi inteiramente desacreditado e, portanto,
as coisas não podem permanecer como estão.
Exceto no semiárido nordestino do Brasil, o incentivo para utilização de sistemas de aproveitamento de água da
chuva por parte do governo brasileiro é limitado pelo fato de existir uma relativa abundância de água ao comparar
com o caso de alguns países desenvolvidos, sendo, quase sempre, mais vantajoso financeiramente investir no
abastecimento tradicional (DORNELLES, 2012). A população das grandes cidades ainda se mostra muito cômoda
frente a situação atual e somente os que sentiram a falta de água “na pele”, como ocorreu na grande São Paulo, em
2014, tiveram uma noção melhor do quão importante é esse bem. Diante da crise hídrica, cidadãos de São Paulo
começaram o Movimento Cisterna Já, uma alternativa emergencial à crise, com o objetivo de promover a
capacitação para a captação e aproveitamento de água da chuva (EQUIPE ECYCLE, [20--]).

C USTO DE IMPLEMENTAÇÃO DE UM SISTEMA DE APROVEITAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS
Segundo Mano (2004), a correta escolha do lugar, material e das dimensões do reservatório determina a eficiência
do sistema e pode definir sua viabilidade uma vez que este componente tem uma representatividade muito grande
no custo total do sistema. Warwick (1999, apud MANO, 2004) afirma que existe uma grande variedade de opções
em relação à forma, materiais, tamanhos e preços, e que a correção nas escolhas dependerá de um balanço entre
questões técnicas e econômicas. Por conta disso, somente será apresentado uma lista com os materiais necessários
para a construção do sistema.
Lista de materiais necessários para a construção de um sistema de aproveitamento de águas pluviais:
•
•
•
•
•
•

Reservatório (caixa d’água, cisterna, tanque de armazenamento externo);
Calhas;
Separador de fluxo (dispensa a “primeira água”, que normalmente vem com impurezas como poeira e fezes
de pássaros);
Separador de Folhas (opcional);
Filtro;
Tubulação.

Outros:
•

Mão de obra.

Para calcular o tamanho do reservatório pode-se utilizar a seguinte fórmula:
V=mm x M² x 0,8
Sendo V= Volume coletado / mm = média pluviométrica da região / M² = área disponível para captação / 0,8 (ou
80%) = eficiência do filtro (CAGNA, [20--?]).

M ANUTENÇÃO DO SISTEMA
Os reservatórios devem ser inspecionados semestralmente, observando-se eventuais obstruções nas tubulações, se
as tampas estão bem encaixadas e se existe algum tipo de rachadura ou perda de água (PINI, 2009), garantindo que
a captação ocorra sempre com eficiência máxima e ajudando, também, a preservar a qualidade da mesma, uma vez
que a decomposição de matéria orgânica dentro dos reservatórios e das calhas faz com que a água se torne ácida e
dissolva metais de torneiras e de canos.
May (2004, apud DORNELLES, 2012) apresenta uma série de recomendações importantes para o correto
funcionamento do reservatório de água da chuva:
•

Evitar a incidência direta de luz solar no reservatório, para reduzir a proliferação de microrganismos;
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•
•
•
•
•

A tampa de inspeção deve ser hermética;
A saída do extravasor (conhecido como “ladrão”) deve possuir uma tela que impeça o ingresso de animais;
O fundo do reservatório deve ter caimento mínimo em direção à saída auxiliar de limpeza;
O reservatório e a tubulação que conduz água de chuva, devem ser identificador com placas e pintado com
cor diferenciada, para alertar que a água ali contida não é potável;
O tubo de entrada deve ter um dispositivo de redução de turbulência (freio hidráulico), que evite o
revolvimento do sedimento depositado no fundo do reservatório.

B ENEFÍCIOS DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA
São muitas as vantagens oferecidas pela implantação de um sistema de aproveitamento de águas pluviais. As
principais são a economia na conta de água, que pode alcançar de 50% até 80%, a diminuição do volume de água
que vai para o sistema de drenagem, ajudando a evitar enchentes e o contínuo abastecimento em períodos de
estiagem ou quando as empresas necessitarem interrompê-lo para fazer manutenção, por exemplo (EQUIPE ECYCLE,
[20--]). Além disso, é uma atitude ecologicamente responsável, contribuindo para a redução da pegada hídrica.
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TEMA: BENEFÍCIOS DA MEDITAÇÃO
JULIA PINTO BRANDÃO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Ética do cuidado na convivência - Meditação e autoconhecimento
QUESTÕES

Como surgiu a meditação? O que muda em você com a meditação? Quais as ramificações da meditação? O que são
os vedas e qual sua relação com os mantras?
JUSTIFICATIVA

Numa sociedade tão caótica, consumista e individualista são raros os momentos nos quais paramos para pensar no
que é realmente importante para nossas vidas, quais questões nos comove e o que nos move. Vivemos sem nos
conhecer, sem saber quem somos realmente, sem nos conectarmos com nossa energia. No momento em que
despertamos e criamos a consciência do que somos e o que queremos ser, o que geramos e o que queremos gerar,
começamos a realmente dar valor as coisas e aos momentos certos, ao que importa e, principalmente, a nos
conectar com nosso eu interior. Para que se possa chegar nesse momento de despertar é necessário muito
autoconhecimento, e para o adquirir, nada melhor do que se proporcionar momentos de meditação e conexão e
nesses momentos não focar em nada além do momento presente, em si mesmo.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

A prática da meditação já é alvo dos estudos científicos há algumas décadas e cada vez mais benefícios são
descobertos, tais como: melhorar a capacidade de concentração e percepção, diminuir a pressão arterial, o estresse
e a ansiedade, além de ajudar significativamente no processo de cura da depressão. Porém, não precisamos ler
nenhum estudo para que nós mesmos possamos comprovar a eficácia da meditação em nossas vidas. Nesse estudo
trago brevemente algumas informações acerca dessa pratica e alguns métodos de como conseguir alcançar o
despertar da consciência. Em suma, qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento, pode meditar e a
partir disso entender melhor não só a si mesma, mas ao mundo em geral.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

B REVE HISTÓRIA SOBRE A MEDITAÇÃO
A meditação é uma prática milenar e difundida em diversas culturas e religiões, sendo assim, não tem como precisar
onde ou quando exatamente surgiu, porém, os primeiros relatos dessa prática são atribuídos a civilização védica
(dita como a maior e mais antiga civilização da alta antiguidade) a cerca de 5 mil anos a.C. De acordo com Willard
Johnson em seu livro (Do Xamanismo à Ciência: uma história da meditação, Editora Cultrix, 1990) o estado de
alternância de consciência (estado meditativo) pode ter acontecido de forma espontânea, com a observação das
chamas, no momento de concentração na hora da caçado ou até mesmo pelo ato sexual. Nas culturas xamanísticas,
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principalmente, o uso de plantas psicoativas era muito comum para alcançar esse estado de consciência, porém, em
dado momento foram desenvolvidas técnicas que permitiam a mesma experiência sem a necessidade do uso dessas
substancias.
Não se existe uma única forma de meditar, sendo isso uma experiência total e exclusivamente pessoal, cabe a cada
um de nós encontrarmos a forma que nos sentimos mais conectados.

O PODER DE TRANSFORMAÇÃO DA MEDITAÇÃO
Quando meditar se torna um hábito e parte da rotina, se torna muito claro o poder e influência que ela exerce na
sua vida, desde o simples ato de comer uma maçã, até escrever uma tese de doutorado, são transformados em
momentos de total atenção e foco, cada experiência é única e quão maior a sua capacidade de alternância de
consciência maior a compreensão acerca disso. Exemplificando mais claramente, imagine uma situação em que se
come a maçã: para muitos é tão comum e banal, que é um ato que se passa despercebido, porém, se naquele
momento você canaliza toda a sua consciência para aquela maçã, será capaz de sentir seu cheiro, sua textura, seu
sabor, de reparar o brilho de sua casca. Agora transforme isso para outras situações da sua vida, sinta cada uma
delas, viva aquele momento sem ter outros milhões de pensamentos te atordoando.
A meditação traz esse poder, de conseguir estar focado, presente. Mas vai muito além disso, é uma forma de
conhecimento sobre si mesmo, de canalizar suas energias para as situações que realmente merecem atenção, é
saber priorizar sua sanidade mental e sua saúde, é se reconectar com o sagrado. A meditação pode ajudar em muitos
casos de como: ansiedade, depressão, hiperatividade, perda de foco, dores crônicas e etc.
Além disso, ela traz também a evolução espiritual que é o caminho para a iluminação. Sabe-se que está no caminho
certo quando dois fatos se tornam representativos: o primeiro é quando você para de se preocupar, as coisas não
lhe incomodam mais e se torna uma pessoa mais alegre e de bom coração. O outro fato, talvez o mais importante
dos dois, é quando se tem o entendimento da sincronicidade, ou seja, quando as coincidências se tornam cada vez
mais significativas, lembrando que essas coincidências se assemelham não pelo fato em si, mas pelo significado, pela
mensagem e pelo aprendizado. Sincronicidade é a base para um entendimento mais amplo sobre a vida e os fatos
que decorrem, é entender as situações e saber como se conectam. Quando se chegar ao ápice desse
desenvolvimento, é o ponto máximo da tomada de consciência, de iluminação.

D IFERENTES MÉTODOS DE MEDITAÇÃO
Torno a dizer que não existe uma forma correta de se meditar, o que existem são denominações e métodos
difundidos, cabendo exclusivamente ao praticante escolher a forma que se sentir melhor. Dentre as formas mais
tradicionais de meditação estão:
•

Por concentração – basicamente liberte-se de todos os estímulos exteriores, esvazie a mente de outros
pensamentos e foque-se completa e totalmente naquele instante;

•

Por respiração profunda – continue respirando normalmente, porém, prestando atenção no percurso
que o ar faz quando inspira e expira, inicialmente a mente parecerá mais agitada, entretanto isso é só
o inicio da tomada de consciência e depois a mente se acalmará;

•

Por cinestesia – preste atenção em todas as partes do seu corpo, sinta cada uma delas, mas sem tocar,
movimente-as e preste atenção em cada movimento, muitos dos movimentos mais intuitivos são as
asanas (posições) básicas da hatha yoga.

•

Por observação visual – pode-se observar mandalas, desenhos, as chamas de uma fogueira, o balanço
das árvores, qualquer coisa, mas foque-se total e completamente naquilo, repare no que sente e em
como aquilo te toca quando o observa;
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•

Por sonoridade – recite mantras, coloque uma música calma, repita nomes sagrados ou tente amplificar
sua audição direcionando sua atenção para todos os estímulos sonoros que estão ao seu redor,
lembrando-se de sempre observar o seu sentimento perante a eles;

•

Por exercício da imaginação – deixa sua imaginação fluir, imagine-se em algum lugar, veja e observe o
que tem ao seu redor lá, crie uma cena, sinta a energia do lugar, depois que estiver totalmente imerso
volte à atenção para o que está sentindo;

Os métodos citados acima podem ser combinados ou feitos individualmente, ressaltando que não existem
somente esses, podendo cada pessoa criar o seu próprio.

O S VEDAS E A CRIAÇÃO DOS MANTRAS
A palavra veda significa conhecimento, os vedas são uma compilação de quatro obras que nelas possuem os
conhecimentos necessários para o desenvolvimento humano. Inicialmente esse conhecimento era passado de forma
oral até que foram os escritos os Vedas, são eles: Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atarvaveda. Neles se encontram
os mantras; a origem dos mantras ainda não é precisa tendo duas teorias mais aceitas: a primeira diz que enquanto
Shiva dançava, foram escutados aforismos, estes foram nomeados mantras. Já a segunda teoria relata que enquanto
os sábios meditavam nas cavernas e focaram sua atenção aos chacras, foram capazes de captar 50 vibrações
diferentes e quando as traduziram originou-se as 50 letras do alfabeto sânscrito, com a combinação dessas letras os
mantras foram formados. Mantra quer dizer instrumento de libertação da mente, por isso deve ser usado com
consciência. Existem diversos mantras cada qual com sua funcionalidade específica, mas de forma mais amplas os
mantras servem para nos auxiliar a conseguir chegar ao estado de alternância de consciência (estado meditativo),
eles nos ajudam a acalmar e relaxar a mente e a nos conectar com as energias superiores, pois promove a limpeza
de energias de menor vibração.

A PRENDIZADO RECEBIDO
Muito do que se vê nesse estudo são conhecimentos dos quais eu já detinha, porém, pude me aprofundar muito
mais e agregar a capacidade de discernimento que antes não possuía, entender o real significado de eventos
significativos que estavam ocorrendo e pareciam fatos isolados, mas que como tudo pelo que passamos, estavam e
ainda estão relacionados. Pude também entender mais como o processo meditativo funciona, sua origem e suas
diferentes maneiras de existir. Como a energia que emanamos define o que iremos atrair, que a nobreza dos nossos
pensamentos influencia muito no tipo de energia que se atrai, que a evolução espiritual é o caminho para a
iluminação.
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TEMA: CONSUMO DE SUCOS INDUSTRIALIZADOS
JULIANA DE MARINS ANDRADE
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Alimentação – Consumo de sucos industrializados
QUESTÕES

Quais motivos levam ao consumo? Quais os benefícios e malefícios a saúde? Se há malefícios, como poderíamos
mudar esse hábito? O que deve ser observado na hora de escolher o melhor produto?
JUSTIFICATIVA

Em minha família e em muitas outras por todo o mundo, é comum ir a supermercados, padarias e lanchonetes e
procurar imediatamente por caixinhas de suco concentrado, suco de soja ou néctar. Após um tempo consumindo e
observando cada marca e tipo de suco comprado, foi possível perceber que as consistências, sabores e produtos
utilizados na fabricação e conservação dos mesmos eram diferentes. Alguns produtos apresentavam aparência mais
espessa, o que induziu a questionar a quantidade de conservantes, açúcares, sódio e outras substâncias
incorporadas à bebida. Após essas observações, surgiram dúvidas quanto aos possíveis malefícios e benefícios que
o consumo poderia causar aos que ingerem este produto.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O objetivo do estudo é levantar e apresentar informações que proporcione aos consumidores a chance de repensar
sobre o consumo de sucos em caixinha ou industrializados, que podem conter substâncias nocivas à saúde e, a partir
do conhecimento de como é produzido e conservado o produto, até o mesmo chegar a suas residências, gerar
mudanças nos hábitos alimentares a partir das decisões tomadas com base neste e em estudos posteriores.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
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recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

M OTIVOS QUE LEVAM AO CONSUMO
C USTO
Muitos dos sucos de caixinha vendidos em supermercado na verdade são néctares – são os mais baratos e populares.
Há disponíveis para a venda várias marcas de bebidas industrializadas. Cada marca possui no rótulo algo que
considera o seu diferencial, a sua vantagem para vender mais. Juntando os custos de produção, seu lucro e os
‘‘benefícios’’ que a bebida proporciona, é estipulado um valor de venda, mas que varia também de acordo com a
região e local onde está sendo vendido. Atualmente, o valor médio dos sucos em caixinha e em pó apresentam
preços considerados acessíveis à população. A maioria da população opta pelo mais barato e o tipo que lhe agrada
mais, tornando assim, as marcas mais caras e com propostas mais saudáveis um produto que não é considerado na
hora da escolha. Essas bebidas também se tornam vantajosas na aquisição quando comparados os preço das frutas
in natura vendidas em supermercados, hortifrútis, feira e sacolão e o produto em questão nos demais locais.
Associando o preço, a praticidade e a comodidade, bebidas industrializadas continuam ganhando espaço na mesa e
no cotidiano dos consumidores brasileiros. (VINES, 2015).
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F ACILIDADES DE ACESSO E PRATICIDADE
De acordo com uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (2006), as restrições de
tempo impostas pelo estilo de vida pós-moderno é um dos principais fatores que contribuem para o crescimento
acelerado do mercado de sucos prontos para consumo, seguido pela preocupação com a saúde e pela crescente
participação da mulher no mercado de trabalho. (SOUKI,G.Q. et al., 2015). A indústria alimentícia é responsável por
transformar certas “dificuldades” do dia a dia em praticidade, e foi isso que ocorreu com os sucos artificiais e
industrializados (DIETBOX, 2015). Acabou tonando-se mais pratico para o consumidor deslocar-se até
supermercados ou padarias e comprar as bebidas já prontas para consumo nas caixinhas. Comprar a fruta, bater ou
espremer a mesma e depois ainda ter que lavar a louça que utilizou para tomar um suco acaba sendo visto como
gasto de tempo em uma sociedade que procura aproveitar o máximo de tempo possível e menos trabalho. Devido
a isto, os que optam pela praticidade deste tipo de bebidas, estão suscetíveis aos danos causados pelo mesmo,
quando o consumo for frequente.

O S BENEFÍCIOS E MALEFÍCIOS DO CONSUMO À SAÚDE
B ENEFÍCIOS
Alguns sucos são produzidos a partir do néctar ou polpa das frutas, às vezes acrescidos de açúcares, conservantes e
corantes. Os néctares de frutas apresentam cerca de 10% do seu conteúdo em fruta. O refresco em pó também é
feito com polpa de fruta, a qual representa apenas 1% ou menos do produto, ou seja, nestes casos a quantidade
acrescida da fruta ou de sua polpa não pode ser considerada uma fonte de frutas e de seus benefícios. Segundo a
Instituição Brasileira de Defesa do Consumidor (IDEC), “apesar de usarem e abusarem de imagens e de outras
referências a frutas nas embalagens de pós para refresco e néctares, estes alimentos industrializados não contém
quantidades significativas desse ingrediente. Mas isso não fica claro para o consumidor”. Sendo assim, fica claro que
os sucos industrializados e de caixinha encontrados nos estabelecimentos comerciais comuns atualmente, não
apresentam benefícios significativos à saúde do consumidor. Apresentam apenas benefícios financeiros e de
praticidade. Porém, é importante pontuar que já existem, em poucos lugares pelo mundo, sucos feitos apenas com
frutas, sem adição de açúcares e conservantes. Basta atentarem-se as marcas que oferecem esta opção e procurar
em comércios especializados de saúde e nutrição, além de conferir na embalagem a composição do mesmo antes
da compra (MASQUIO, 2014).

M ALEFÍCIOS
A decisão de adotar um estilo de vida que priorize a ingestão de poucas calorias faz com que muitas pessoas fiquem
na dúvida do que consumir, do que deixar de consumir e, até mesmo, leva a cometer alguns erros “nutricionais”.
Trocar o refrigerante por suco é um costume que muita gente busca seguir, mas nem todos os sucos são assim tão
saudáveis. Os sucos industrializados apresentam em sua composição conservantes e corantes. Além disso, a
composição é bem diferente do suco natural. Basta ler os ingredientes no rótulo do produto para termos uma ideia
do que estamos consumindo: açúcar, citrato de sódio, fosfato tricálcico, aspartame, ciclamato de sódio, acessulfame
de sódio, sacarina sódica, aromas sintéticos, corantes, etc. É possível notar que pode apresentar minerais como o
ferro ou vitaminas A e C, porém são nutrientes adicionados e não presentes naturalmente no produto, ou seja, não
necessariamente o corpo irá absorvê-los (DIETBOX, 2015). As substâncias contidas nesses produtos podem causar
reações alérgicas e/ou intolerâncias em indivíduos predispostos e trazer quase nenhum benefício nutricional.
Embora as marcas prometam que os sucos são saudáveis, muitas delas são propagandas enganosas. Apesar de a
publicidade nos levar a crer que essas bebidas são 100% saudáveis, diversos nutricionistas afirmam o contrário e
apontam que é melhor consumir os sucos naturais. (DIETA E NUTRIÇÃO, 2015). O suco de caixinha possui uma
quantidade grande de açúcar, e mesmo as versões light ainda apresentam muitos conservantes (que podem ser
prejudicial no funcionamento do intestino) e, em alguns casos, grandes quantidades de sódio. Muitas vitaminas
existentes nas frutas são perdidas no período do processo de industrialização. Alguns fabricantes fazem a inclusão
de vitaminas depois, mas mesmo assim a proporção não é a mesma dos sucos naturais. Além destes malefícios, é
possível observar que indivíduos com hábito de consumir sucos industrializados, têm ou terão dificuldades em trocálos por sucos naturais sem adição de açúcar. Néctares, por exemplo, consistem em quase 50% de sacarose e o
restante é uma mistura de água e suco da fruta. É fácil entender porque crianças se sentem muito mais atraídas por
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esses produtos, uma vez que elas têm a tendência de preferir o sabor mais doce. E uma criança habituada a esse
paladar certamente se tornará um adulto que também vai preferir bebidas adoçadas (DIETBOX, 2015).

C OMO MUDAR ESSE HÁBITO
I NFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO
O acesso à informação sobre a produção e a composição de produtos torna-se cada vez menos possível uma vez que
as empresas se aproveitam deste fato, ou da falta de interesse na informação, para induzir os consumidores à
adquirir seus produtos. As informações contidas nas embalagens, muitas das vezes, não condizem com a realidade
do produto. O consumo de sucos industrializados não deve ser visto como um hábito que deve ser extinto, pois
como relata este estudo, há opções de produtos que podem ser consumidos sem levar quantidades consideráveis
de prejuízos à saúde, mas é um habito que deve ser repensado e reduzido.
Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) com 12 bebidas à base de fruta,
vendidas em caixinhas tetrapak ou garrafinhas de plástico em supermercados de São Paulo, elas contêm alto índice
de açúcar, corantes e aromatizantes. O instituto avaliou a qualidade nutricional das bebidas, baseando-se na
presença ou não dessas substâncias e as informações contidas nas embalagens, conforme manda a legislação. Na
análise do Idec, o poder da publicidade e do marketing é tão grande que uma simples embalagem pode nos levar a
crer que determinada bebida é tão saudável quanto a fruta in natura que originou o produto. Mas apenas o consumo
de frutas pode proporcionar o aproveitamento total dos nutrientes, conforme explica Vera Barral, sanitarista e
coordenadora da pesquisa: "Os processos de fabricação dos sucos eliminam nutrientes. As fibras, por exemplo,
raramente são encontradas neles". As bebidas industrializadas tendem a conter altos teores de açúcar. É o caso dos
néctares, que, segundo a legislação, devem respeitar um limite de adição de sacarose. Apesar de práticos, porque
são vendidos em embalagens de um litro, os néctares são diluições açucaradas de sucos concentrados. "Chegam a
ter cerca de 20 gramas de açúcar por porção de 200 ml, o equivalente a duas colheres de sopa cheias", alerta Vera.
Outro detalhe importante é que um dos corantes contidos nas bebidas, a tartrazina, pode causar reações alérgicas,
como asma brônquica, em pessoas alérgicas ao ácido acetil salicílico. Por decisão da Justiça Federal de São Paulo, a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deve editar uma norma obrigando que seja mencionado, com
destaque na embalagem do produto, os efeitos adversos. Portanto, de acordo com as informações anteriores é
possível concluir que, para uma possível mudança ou redução no hábito de consumir bebidas industrializadas, é
necessário despertar, nos consumidores, o interesse em ter essas informações em local de fácil acesso e de forma
clara, mostrando as substâncias que podem causar reações alérgicas ou que causam algum tipo de prejuízos a sua
saúde, assim como os valores nutricionais reais. Faz-se necessário também cobrar dos órgãos responsáveis e das
empresas, que as informações estejam presentes nas embalagens e nas propagandas (REDAÇÃO ÉPOCA, 2010).

B ENEFÍCIOS DA MUDANÇA DE HÁBITO
Suco de fruta natural, feitos na hora são garantia da ingestão de vitaminas, minerais e, dependendo da fruta, de
mais ou menos carboidratos. As concentrações de alguns nutrientes em um suco de laranja feito na hora, por
exemplo, são semelhantes quando ingerimos a fruta in natura. A quantidade de magnésio presente em um copo
(200ml) de suco de laranja pera é de 16mg, enquanto que de vitamina C é de 150mg. Potássio e fósforo podem
chegar a 300mg e 30mg por copo, respectivamente. O nutriente que muda nesses casos é a fibra alimentar, que é
modificada quando esprememos a laranja e quase não está presente no suco. Essa parte pode ser melhorada com
o acréscimo de farelos de aveia ou amaranto, deixando o suco mais nutritivo e saudável.
Alimentos in natura, na quantidade certa e específica para cada um, sempre são as melhores opções para garantir
os nutrientes por completo. Os processos na industrialização de alimentos, como o suco de caixinha ou em pó, não
garantem que a pessoa que o ingerir irá receber os nutrientes que precisa. Ao optar pelos sucos feitos na hora, será
notável a beleza da pele, unhas e cabelos, o fortalecimento do sistema imunológico, garantia de energia e bem estar,
entre outros benefícios. Quanto ao suco natural os nutricionistas afirmam que o liquido é também uma maneira
criativa de diversificar o consumo de frutas e de contribuir para a hidratação das pessoas que têm resistência ao
consumo de água. Portanto, dar preferência aos sucos naturais, principalmente aqueles de frutas misturados com
vegetais, somente trará benefícios saúde do consumidor. (DIETBOX, 2015).
93

O QUE DEVE SER OBSERVADO NA HORA DE ESCOLHER O MELHOR PRODUTO
D IFERENÇA ENTRE SUCO , NÉCTAR E REFRESCO
•

Néctar: é a bebida não fermentada, obtida da diluição, em água potável, da parte comestível da
fruta/vegetal, adicionado de açúcares, destinado ao consumo direto. O néctar possui fruta, no entanto, a
maioria dos néctares disponíveis no mercado não discrimina no rótulo o percentual de fruta que contém,
nem o percentual exato de açúcares adicionados, de forma que tudo é descrito como carboidrato.
• Suco: é a bebida não fermentada, obtida pela diluição, em água potável, da polpa da fruta, sem adição de
aromas e corantes artificiais. O limite para a adição de açúcares aos sucos é de no máximo 10% do peso
total do produto.
• Refresco: também chamado de bebida de fruta, é a bebida não fermentada, obtida pela diluição, em água
potável, do suco de fruta, polpa ou extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição de açúcares.
Dependendo do sabor, quantidades específicas devem ser respeitadas. Os refrescos de laranja, tangerina e
uva, por exemplo, deverão conter no mínimo 30% em volume de suco natural.
De acordo com essas informações podemos notar que a principal diferença é o teor mínimo de polpa, isto
é, da fruta em si, que cada tipo precisa ter. O suco é o que tem a maior concentração. Em seguida vem o néctar e,
por último, o refresco, mas esses percentuais mínimos variam caso a caso, já que cada fruta tem uma particularidade
e, à medida que o percentual de fruta diminui, a quantidade de açúcar adicionado tende a aumentar. (REDAÇÃO
ÉPOCA, 2010).

F AZENDO A MELHOR ESCOLHA PARA A SAÚDE
Buscando o melhor para a nossa saúde e um opção que seja saudável e acessível financeiramente, a dica dos
nutricionistas é: comer a fruta sempre será a melhor opção. Ingerir a fruta torna-se compensável a ambos os
aspectos devido o seu valor nutricional e alimentício serem o suficiente e, se ingeridos da forma mais natural
possível, gera melhor aproveitamento para o corpo e a saúde de quem a consome. Mas para aqueles que fazem
questão de ingerir suco, as melhores alternativas são o suco da fruta, o suco integral, o suco de polpa ou até o suco
concentrado, pois apresentam a forma mais natural possível, não contêm conservantes e aditivos, e melhor se for
consumido sem adição do açúcar refinado.
Vale ressaltar que, devido ao processo de fabricação, as bebidas industrializadas perdem grande parte de nutrientes
e fibras, além de conter alto teor de açúcar. Além dos aspectos que proporcionam maléficos derivados do “suco de
caixinha”, vale lembrar os casos em que muitos consumidores tiveram a indesejável surpresa de encontrar, nas
caixas desses sucos, colônia de fungos, parafusos e outros “objetos estranhos”. (ARAÚJO, 2013).

I NFLUÊNCIA DAS MARCAS
O poder da publicidade e do marketing é tão grande que uma simples embalagem pode levar o consumidor a crer
que determinada bebida é tão saudável quanto a fruta in natura que originou o produto. O conhecimento prévio da
marca também desempenha um papel crucial na determinação do conjunto de consideração: o pequeno conjunto
de marcas que o consumidor dá mais atenção ao fazer uma compra (HOYER e BROWN,1990; KELLER, 1993 apud
SOUKI,G.Q. et al., 2015). Numa situação em que o consumidor está ciente de uma série de marcas que se encaixam
nos critérios relevantes, é pouco provável que se gaste muito esforço na busca de informações sobre marcas
desconhecidas. A marca já conhecida em algum nível é muito mais provável de ser considerada e, portanto,
escolhida, do que as marcas que o consumidor desconhece. (MACDONALD e SHARP, 2003 apud SOUKI,G.Q. et al.,
2015). Os gestores das empresas, em relação aos consumidores, podem influenciá-los por meio da comunicação
acerca das qualidades que eles queiram associar às narrativas ou histórias de suas marcas (THOMPSON, 2004 apud
SOUKI,G.Q. et al., 2015). A aparência do suco também é um item importante na escolha da marca a ser consumida,
tanto a espessura quanto a cor. Por conhecerem apenas as marcas mais vendidas, os consumidores consideram
aquela marca como boa em relação à aparência, portanto, optam por adquirir o produto. (SOUKI,G.Q. et al., 2015).
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TEMA: IMBOAÇU - QUEM ÉS TU ONTEM, HOJE E AMANHÃ?
JULIANA DOS SANTOS BARCELOS
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Águas urbanas (canais e rios) - Rio Imboaçú
QUESTÕES

Como ocorreu o processo de desenvolvimento urbano? Como foi a formação do canal (de onde vem sua bacia e
afluentes)? Como era o Rio antigamente e como ocorreram as modificações ao entorno? Ele era um problema
anteriormente quando era um rio (não como agora, um valão) perto das casas? Por que mesmo com o problema
ninguém propõe soluções, assim como não param de jogar lixo? Para quem é um incômodo? Quais as consequências
do Rio Imboaçu estar desse jeito? Futuramente seria possível tratar esse rio e diminuir a poluição?
JUSTIFICATIVA

O que mais me incomoda no entorno da minha moradia é o valão que passa muito próximo a minha casa. Esse valão
é um problema, por conta do mau cheiro, enchentes nas ruas e casas por conta das fortes chuvas e, além disso, é
um ambiente propício para residência de ratos e outros animais indesejados. Esse assunto me motiva não só por
causa dos problemas que o valão proporciona, mas, principalmente, por já ter escutado que antigamente o que hoje
é um valão já foi um belo rio. Há falta de drenagem e devida importância pela Prefeitura, bem como o descaso da
população, não evitando a poluição do mesmo.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

A partir desse estudo eu pretendo conhecer a história do “Rio Imboaçu”, entender o que o levou a se encontrar nas
condições atuais, bem como as principais causas da poluição, sabendo que anteriormente era um belo rio. E então,
com um melhor entendimento, espero compartilhar com os vizinhos mais próximos, ou talvez apenas com meus
familiares, conscientizando-os sobre as consequências trazidas pelo atual valão ao longo dos anos. Ademais, mesmo
que aos poucos espero motivar a vizinhança a não só parar de poluir o rio como também, coletivamente cobrar à
drenagem do mesmo a prefeitura do Município. Serão medidas simples, porém creio que um grande começo,
reconhecendo primeiramente que o coletivo tem mais força do que um sozinho, e que a partir das drenagens
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mensais além de reduzir os entulhos e consequentemente as enchentes, traria um olhar da prefeitura para o bairro,
conduzindo-os a atender futuramente a outros na mesma condição.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados
FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes
sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao
público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela
internet

RESULTADOS

P ROCESSO DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA URBANA
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Por meio de leituras pode-se conhecer e entender como ocorreu a demasiada mobilidade das pessoas do meio rural
para as cidades, fazendo com que houvesse um grande desenvolvimento urbano e a superlotação das cidades. Após
a década de 60, o processo de urbanização teve um aumento significante, construindo uma população urbana com
infraestrutura inadequada, gerando baixa qualidade de vida para a população assim como danos ambientais, e tudo
isso se deu como consequência do desenvolvimento econômico. Sabe-se que, toda mudança acarreta efeitos
positivos ou negativos para quem as vivencia, a longo ou curto prazo, e dentro do que a história nos mostra, o
processo de desenvolvimento urbano e econômico não foi diferente. Os livros nos relatam que foi por meio do
tamanho desenvolvimento econômico, pelas maiores oportunidades de trabalho nas cidades e em busca de uma
melhor qualidade de vida, que houve a conversão da moradia rural pela urbanizada, tendo assim, uma enorme
população viajando para as cidades em busca de um lugar para morar. Contudo, nem todos encontraram um lugar
perfeito, tendo que se contentar com casas pequenas para famílias grandes, bem como, lugares muitas vezes
inadequados para se residir. Se observarmos, esses locais vinham como última opção para um operário que só queria
um local próximo ao trabalho para residir com sua família, ainda que fosse uma casinha no alto dos morros. Os locais
não ofereciam a mínima infraestrutura exigida, além de aumentar os efeitos negativos sobre a falta de
planejamento e a demasiada lotação. Começaremos a destrinchar quais são os impactos causados e como podem
atingir todo o meio urbano. Os efeitos perpassam os recursos hídricos, abastecimento de água, transporte,
tratamento de esgotos pluviais, inundações, ar e água poluídos, impactos ambientais, ocupação em áreas de riscos
e até construção para soluções estruturais sem o devido conhecimento. Com a falta de planejamento das
ocupações, os transtornos aparecem sobre o meio ambiente, e diretamente sobre a população, porque acabam
invadindo, não respeitando o espaço natural, e no final recebendo as consequências.
A infraestrutura desorganizada tem sido um problema frequentemente implantado, podemos citar como exemplo
as construções de pontes e estradas que obstruem o escoamento de águas e aterros, deposição indevida dos lixos
e esgoto sujando as águas e impedindo a fluência de canais e rios. É fácil perceber que as cidades foram crescendo
rapidamente, de forma desorganizada, e infelizmente nesses dias temos pagado a conta, porque reverter todos os
efeitos negativos, além de trabalhoso, custa caro. (TUCCI, 2005).
Conclui-se então que a má organização estrutural de uma cidade pode gerar vários danos, por estarem mexendo
no meio ambiente. Nos dias atuais é muito comum ver diversas construções visando a melhoria da comunidade,
porém muitos engenheiros pensam apenas nas melhorias estruturais e visíveis sem talvez pensar no espaço da
natureza e nos prejuízos gerados a ela. Assim como tem sido bem visível os impactos naturais, causados pelas
enchentes, associados a danos materiais e humanos. Com isso, é importante reparar ao redor e mesmo que de
maneira simples, começar a gerar medidas para mudar essa realidade.

C ONHECENDO O R IO E SUA B ACIA
O Imboaçu tem sua bacia hidrográfica localizada no município de São Gonçalo, região metropolitana do Rio de
Janeiro. Conhecendo melhor, uma bacia hidrográfica pode ser definida como um conjunto de terras drenadas por
um rio principal e seus afluentes, sendo composta por diversos elementos, cuja delimitação é marcada pelas linhas
divisórias que demarcam seu contorno e, podendo assim, influenciar e ter influência de outros. (TUCCI,2005).
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), São Gonçalo é o segundo município mais
populoso do estado, contabilizando quase um milhão de habitantes. Uma pesquisa mostra que o rio nasce no Distrito
de Sete Pontes, no Engenho Pequeno, cruzando a estrada do Engenho Pequeno, passando por Neves e São Gonçalo
e cortando o centro da cidade. Nele é possível encontrar cerca de sete nascentes que se encontram nos bairros,
Rocha, Zé Garoto, Centro, Vila Iara, Boa Vista e Boaçu. Foi analisado que, nos bairros do Boaçu e Porto do Rosa, são
recebidos dois afluentes, em seguida o Imboaçu que agrega com o rio Salgueiro até desaguar na Baia de Guanabara,
em uma área próxima ao bairro Boa Vista. Registros estimam que a extensão dessa bacia chegue aos 14 km e a
extensão do canal principal chegue aos 9,8 km. Essa bacia é inserida no conjunto de bacias do Leste da Guanabara,
assim como Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Tanguá, Rio Bonito, Cachoeira de Macacu, Guapimirim e uma pequena
parte de Maricá (FREITAS, 2011; WIKIPÉDIA, 2015). Infelizmente, nos dias atuais, os rios encontrados em São Gonçalo
são usados como vazadouro de lixo e esgoto, além de proporcionar uma paisagem poluída e terem suas margens
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ocupadas. Torna-se importante salientar que, de acordo com a legislação ambiental e estadual, espera-se uma
preservação das margens dos mananciais, porém as políticas públicas não colaboram a esse favor.

D ESVENDANDO O PASSADO DO R IO I MBOAÇU E SUAS MODIFICAÇÕES
Esse rio representa um importante papel histórico para cidade de São Gonçalo, e para o início do seu processo de
desenvolvimento. Desde o século XIX, a população já utilizava as águas do mesmo, para produção agrícola, pesca,
recreação e lazer. Como foi dito anteriormente, a expansão urbana facilitou e propiciou a necessidade de se construir
novas edificações e, por consequência, para realização de obras de infraestrutura, acarretou uma grande geração
de mudanças do rio, como as de obras de canalização, colocação de manilha e construção da travessia sobre o canal.
Além disso, teve a devastação da plantação e a deposição de aterro as margens, para construção de casas,
lançamento de esgoto e lixo. (WIKIPÉDIA,2015)
Alguns irmãos, da família mais antiga da região relataram a história de tudo que lembraram da infância deles em
relação ao entorno do Rio Imboaçu. A família chegou ao bairro do Boaçu no ano de 1960. Na casa moravam ela, seus
pais e irmãos. A infância deles foi praticamente ali, com uma casa ao lado do rio e tendo como vizinhos uma bela
vegetação. Antigamente o que hoje chamamos de valão era um belo canal, de águas claras, com cascata e muitos
peixes. Ao redor, as ruas eram gramadas e com grandes plantações de eucalipto, não tinha quase construção, além
de não ter passagem para carros e só existiam duas casas. A paisagem era linda, tudo muito natural e bem cuidado,
a diversão da família era tomar banho no Rio e pescar. Como moradora mais antiga da região, acompanhou todas
as modificações das ruas e do rio. As primeiras mudanças vieram com a chegada das pessoas querendo construir
moradia, tomando todos os lugares ao entorno e retirando as plantações. Após isso, além das casas, construíram
pontes e ruas, dividindo o canal em vários pedaços, fazendo ligação das ruas, possibilitando a passagem de carros,
o que antes não era possível, fazendo interrupções e afunilando o mesmo. Como visto, começaram as invasões do
ser humano, com suas construções sobre a natureza, sem ao menos pensar no futuro e no que poderia prejudicalo, deixando-o sem espaço. Como se já não bastassem as construções, em 1964 a poluição começou a aparecer e
juntamente com a mesma, as enchentes.

A QUELE R IO DE ÁGUAS CLARAS TAMBÉM TRAZIA PREJUÍZOS COMO NOS DIAS ATUAIS ?
Pode-se dizer que com toda beleza que a região possuía por meio do rio e das plantações, o local era um atrativo.
Quando a família entrevistada chegou ali, nem sequer pensou que daqui a alguns anos a parte de maior diversão
poderia trazer-lhes tantas decepções. Explicaram que o Rio Imboaçu não lhes trazia de forma algum prejuízo, ao
contrário, privilegio por morar naquele local. Sobre as enchentes, isso não acontecia, quando as chuvas chegavam,
o rio continuava em seu fluxo normal e não ultrapassava seu nível. Hoje, o mesmo traz muitos prejuízos para a
população, principalmente pelas modificações feitas. Acredita-se que as enchentes acontecem como forma de
expressão da natureza, demonstrando que aquele local é dela, e que por força maior foi invadido. Eles já perderam
as contas de quantas vezes sofreram com as enchentes, contudo, a mais marcante foi a enchente de 1981. Em março
de 1981, houve um período de chuvas muito fortes, quando as águas do rio ficaram sem escapatória, causando o
maior prejuízo já visto e sempre lembrado pelos moradores. As águas poluídas entraram nas casas chegando a mais
ou menos 1 metro de altura.

P OLUIÇÃO , CONSTRUÇÃO E PERSPECTIVAS FUTURAS
Para aqueles que acompanharam as modificações, é muito triste ver o estado lamentável em que o rio se encontra
atualmente, bem como as despesas trazidas. Ainda mais triste, é ver pessoas que moram a alguns metros de
distância do das águas, passando por ali, com bolsas de lixo, animais mortos e depositando-os no valão. Para essas
pessoas não faz diferença, porque moram a uma distância considerável, e querem apenas retirar o lixo de perto de
sua casa, sem pensar nos moradores que residem perto do valão, pois quando a chuva vem, eles são os maiores
prejudicados. O pedido é sempre o mesmo, mas nossa fala é sempre esquecida e ignorada.
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Para que alguma mudança ambiental aconteça, é de extrema importância a participação da população, além da
participação pública, estimulando a educação ambiental. É valido promover o conhecimento e respeito pelo
ambiente natural, bem como a educação ambiental, despertando o cidadão para a relação de sociedade, como
participante do meio ambiente. A curto prazo, como sugestão, estariam as construções de galerias sobre os canais,
permitindo a melhor fluidez das águas, limpezas e canalização dos rios, retirando os lixos e o entulho. Ademais,
monitorando o caminho dos poluentes, sejam pelo descarte do lixo ou por despejo de esgoto. Já em longo prazo,
visa-se um estudo mais elaborado e uma melhor implantação das políticas ambientes em parceria com as leis de
fiscalização ambiental nos lugares de preservação. É de grande valia proporcionar o conhecimento desde o ensino
das crianças sobre um rio e seus elementos, o conhecimento da existência de uma legislação ambiental. É ideal
trabalhar com o planejamento urbano e ambiental, podendo assim antecipar os problemas e promover de fato a
gestão ambiental.
APÊNDICE

E NTREVISTA S EMIESTRUTURADA
•
•
•
•
•
•
•
•

Fale-me sobre o Rio Imboaçu, o que sabe, o que lembra, o que consegue e o que não consegue entender
sobre o rio e o gostaria de aprender mais sobre o rio.
Fale-me sobre o que você sonha para o Rio Imboaçu e como entende o que seria necessário acontecer e
quem poderia colaborar nesse sentido e como poderíamos agir.
A quanto tempo vocês moram aqui?
Quando vieram para cá como era o atual valão?
Ele trazia prejuízos para os vizinhos, assim como hoje?
Você se incomoda com a poluição do valão?
Quando a poluição teve início?
Qual foi a pior de todas as enchentes já enfrentada por vocês?
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TEMA: ÉTICA DO CUIDADO NA CONVIVÊNCIA – PAZ NA
CONVIVÊNCIA NO LAR
LARYSSA BARBOSA QUINTANILHA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Ética do cuidado na convivência - Paz na convivência no lar
QUESTÕES

Como lidar com hábitos pessoais que afetam o coletivo em um lar, de forma a propiciar paz na convivência? Quais
as experiências ou técnicas para compartilhar as tarefas domésticas sem pesar para ninguém? Como a ética pode
ajudar na convivência do lar? Quais são os principais motivos de conflitos no lar?
Como a má convivência dentro do lar pode prejudicar a convivência do indivíduo com a sociedade? É possível acabar
de vez com os conflitos no lar?
JUSTIFICATIVA

Moro com meu irmão de 14 anos e com minha mãe. Não temos condições de contratar alguém para cuidar dos
serviços domésticos, logo, precisamos dividir entre nós as tarefas como lavar louça, limpar a casa e o quintal. Notei
que com a correria do dia a dia na vida dos três, que estão envolvidos com estudo e trabalho, o tempo para dedicarse aos afazeres ficou pequeno. Com isso e com a falta de uma divisão adequada dos serviços domésticos, começaram
a aparecer atritos e situações desarmônicas, tornand cada vez mais difícil a convivência na moradia. Outra coisa que
notei foi que alguns hábitos do individual podem atrapalhar o bem estar do coletivo como, por exemplo, o hábito
do meu irmão de só dormir com a televisão ligada. Além de atrapalhar a noite do sono dos outros que vivem na
moradia com cômodos próximos demais, esse hábito gera uma quantidade significativa de gasto de energia.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Com um estudo mais aprofundado em ética do cuidado da convivência, será possível ser mais flexível em suas
atitudes, pensando no bem coletivo e ter o conhecimento de como a ética pode nos auxiliar nas resoluções de
conflitos, proporcionando uma melhor convivência e um bem estar. Com uma melhor convivência na moradia em
que reside, os indivíduos terão uma melhor convivência com a sociedade.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

F ORMAS DE LIDAR COM HÁBITOS PESSOAIS QUE AFETAM O COLETIVO EM UM LAR , DE FORMA A PROPICIAR PAZ
NA CONVIVÊNCIA DO LAR

A solução para os conflitos coletivos, que são gerados por conseqüência de hábitos individuais de algum membro,
necessita principalmente de respeito de ambas as partes. É necessário que haja diálogo entre os indivíduos para que
possam compreender, aceitar ou pelo menos tentar aceitar as atitudes e hábitos dos outros (EMILIANO, 2008).

E XPERIÊNCIAS OU TÉCNICAS PARA COMPARTILHAR AS TAREFAS DOMÉSTICAS SEM PESAR PARA NINGUÉM
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Embora haja uma carência de estudos em experiências e técnicas para divisão do trabalho dentro de uma família, é
notória que a base principal para solucionar os conflitos gerados pelo trabalho doméstico é a organização.
Se os indivíduos entrarem em um acordo sobre as tarefas que ficarão sob a responsabilidade de cada um e cumprir,
as brigas e desentendimentos serão minimizados (SILVA,M; JORGE,A; Queiroz,A; 2012).

A ÉTICA COMO AJUDA NA CONVIVÊNCIA DO LAR
Diante de todas as definições que há para a ética, é possível chegar-se a conclusão de que a mesma é fundamental
na convivência entre os indivíduos que residem em um mesmo lar. Isso por que a ética é capaz de influenciar
comportamentos sensatos e baseados no respeito (SZILAGI,2015).

P RINCIPAIS MOTIVOS PARA CONFLITOS NO LAR
Segundo a Estância Morro Grande, uma ONG especializada em reabilitação social, há diversos motivos causadores
de conflitos. Entre eles, destacam-se: indefinição dos papéis de cada membro da família; diferentes maneiras de
pensar; a luta por liderar ou mandar na família; falta de valores éticos e morais; consumo de álcool, drogas ou outras
sustâncias; falta de comunicação; falta de regras o normas a seguir; falta de rigor no cumprimento de tarefas ou
obrigações; ausência de responsabilidade na educação; ausência de limites claros e coerentes; crises econômica;
pressão aos filhos para escolha de ideias que não concordam (religião, estudos, etc.); influências negativas (pressão
de grupo) e falta de autoridade parental. Com isso, é possível concluir que as brigas podem ter raízes completamente
distintas.

C OMO A MÁ CONVIVÊNCIA DENTRO DO LAR PODE PREJUDICAR A CONVIVÊNCIA DO INDIVÍDUO COM A
SOCIEDADE

Morar em uma residência com conflitos diários pode gerar estresse para todos. Mas os mais prejudicados são as
crianças e adolescentes por ainda não possuírem estrutura emocional para lidar com os conflitos.
Esse estresse é refletido principalmente no desempenho escolar, pois o emocional abalado é capaz de atrapalhar o
aprendizado de maneira correta da parte dos jovens. Não é só o aprendizado que o estresse do lar é capaz de
atrapalhar, ele é capaz de prejudicar a relação dos indivíduos com os outros ao seu redor (COUTO, 2011).

N ÃO É POSSÍVEL ACABAR DE VEZ COM OS CONFLITOS NO LAR
Com base nas referências utilizadas e por uma observação pessoal, é notório que por mais que tentemos, nunca
será possível acabar de uma vez por todas com conflitos dentro lar. Isso porque em uma mesma residência
habitaram pessoas com pensamentos e critérios diferentes, logo, é normal que tenha discordâncias diante de algum
assunto ou decisão a ser tomada em família.
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TEMA: OS PROCESSOS E IMPACTOS DO LIXO NO AMBIENTE
DOMICILIAR E NO MUNDO
LEONARDO DO VALE TERRA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Resíduos sólidos urbanos - Resíduos domiciliares ou Melhoria das Relações no Contexto Domiciliar
QUESTÕES

Quais são os caminhos do lixo? Como lidamos com o lixo em casa? Como aproveitar o lixo de uma forma mais
efetiva? Em quais cômodos existe uma melhor interação entre pessoas? Em quais cômodos cada um se sente mais
confortável?
JUSTIFICATIVA

Com o modelo de sociedade atual instaurado (capitalismo), nosso foco enquanto parte desse sistema é voltado para
o consumo e para a geração e utilização de recursos afim de promover o lucro e o desenvolvimento a qualquer custo.
Desse modo, muito se esquece da parte de produção de resíduos que essa forma de consumo e exploração gera.
Portanto, resolvi, através desse estudo, entender como os resíduos influenciam e qual o impacto deles na vida de
cada indivíduo e descobrir formas de gerir o lixo produzido a fim de reduzir a produção e promover a reutilização
desse material para que se possa reduzir o volume de descarte por cada indivíduo, melhorando assim as condições
ambientais e promovendo um sistema sustentável ou próximo disso. A melhor forma de começar uma mudança, a
meu ver, é observando a partir de seus hábitos e de sua moradia, seu comportamento para com o descarte de
material orgânico e inorgânico, que em sua maioria pode ser reciclado, promovendo assim a possibilidade de utilizar
materiais antes inutilizados e descartados, de forma inteligente, consciente e criativa para solucionar e reduzir o
descarte indevido desses materiais que em sua maioria são muito desvalorizados.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Esse projeto pode funcionar como base de pesquisas científicas para a melhor gestão de resíduos das mais variadas
formas, pode viabilizar a produção de materiais didáticos voltados à população para que possam entender os
caminhos e processos pelos quais o lixo de cada um passa, e além disso, poderá promover o uso consciente de
106

produtos e bens, o incentivo à reciclagem, a diminuição do desperdício e o interesse da população em saber como
aquele lixo foi produzido e que fim dar a ele, como uma forma de gestão individual de lixo e descartes. Dessa forma,
a partir de estudos individuais, dentro de casa, pode-se utilizar métodos e resultados desse trabalho para estudos
de sistemas mais complexos de produção de lixo em cidades ou grupos específicos. Com o estudo do micro, podese entender comportamentos e eventos de um macro sistema, possibilitando assim um melhor entendimento do
descarte e da gestão de lixo e resíduos.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor

X

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante

X

FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

Nesse capítulo, serão apresentados os resultados de um estudo sobre a gestão de resíduos domésticos através de
pesquisas em fontes secundárias e com algumas evidências de fontes primárias. Para que se entenda um pouco
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melhor do contexto em que o lixo doméstico se encontra nos dias atuais é importante que entendamos onde tudo
começou.
Com o advento da modernidade, as transformações no espaço urbano acentuaram a exploração dos recursos
naturais através do perfil consumista que passara a vigorar nas novas dinâmicas sociais. Para Fernandez (2004 apud
MUCELIN; BELINNI, 2008), ”as alterações ambientais ocorrem por inumeráveis causas, muitas denominadas naturais
e outras oriundas de intervenções antropológicas, consideradas não naturais”.
Esses novos fluxos sociais moldaram um padrão cultural de distanciamento entre o homem e a natureza,
promovendo relações exploratórias diretas dos recursos naturais (GONÇALVES, 2014). A produção do lixo doméstico
se insere nesse contexto como resultado do sistema de exploração e consumo que acabam por gerar transformações
ambientais a serem consideradas neste trabalho.
Segundo Mucelin e Belinni (2008), os impactos ambientais negativos causados pelo lixo urbano estão atrelados
diretamente à disposição inadequada de resíduos em ambientes naturais, podendo causar a contaminação de águas
e solos, assoreamentos, enchentes e até mesmo a proliferação de doenças.
Dentre os tipos de lixo urbano depositados na natureza, estão os resíduos domésticos, isto é, todo material
produzido dentro de residências, tais como: vidro, papel, restos orgânicos, plástico e objetos tóxicos como pilhas e
baterias. Tais materiais podem ser classificados de diferentes formas, a exemplo de: lixo reciclável, lixo orgânico e
lixo tóxico (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010). E segundo a Abrelpe (2012 apud GIRAL VIVEIRO DE PROJETOS, 2015),
a produção de resíduos no Brasil é de 51,4% de matéria orgânica, 31,9% de material reciclável e 16,7% de outros
materiais. (Figura 1)

C AMINHOS E DIRECIONAMENTOS QUE O LIXO DOMÉSTICO PERCORRE DESDE SEU DESCARTE ATÉ SUA DEPOSIÇÃO
EM AMBIENTES NATURAIS OU REUTILIZAÇÃO EM PROCESSOS TAIS COMO RECICLAGEM

Como dito anteriormente, de acordo com o gráfico da Figura 1, somos capazes de direcionar corretamente cerca de
83,3% de todo o lixo que produzimos, mas para tal, é preciso entender o direcionamento correto de cada tipo de
material produzido.

L IXO RECICLÁVEL
Conforme Mano, Pacheco e Bonelli (2010), lixo reciclável é todo produto descartado que pode ser aproveitado para
a produção de energia ou de novos materiais, reduzindo assim a exploração de recursos naturais sendo recolocado
no ciclo produtivo como matéria-prima ou energia. Dentre alguns resíduos recicláveis produzidos em domicílios
estão: vidros, papéis, metais e plásticos, que ao serem reciclados, necessitam de direcionamentos diferenciados
para que se tornem reutilizáveis dentro da cadeia de produção. Assim, antes do descarte do lixo, deve-se avaliar o
potencial que cada resíduo tem de ser reutilizado ou reciclado, para que seus impactos no ambiente sejam
reduzidos. Tudo isso deve vir atrelado à conscientização da necessidade da redução de consumo e desperdício,
preservando assim, o ambiente e suas características naturais (MANO; PACHECO;BONELLI, 2010).
Portanto, existem diferentes formas de processar o lixo reciclável para que volte à cadeia de produção como
matéria-prima ou energia. Pode-se utilizar processos químicos, biológicos e físicos (mecânicos), sendo, cada um, a
melhor alternativa para cada tipo de material a ser reciclado. Todos esses processos começam a partir de uma coleta
seletiva, que tem a função de separar os diferentes tipos de materiais descartados e direcioná-los aos processos
devidos de reciclagem, para que sejam reaproveitados da melhor forma possível (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010).

L IXO ORGÂNICO
Segundo Mano, Pacheco e Bonelli (2010), o lixo orgânico é todo material biodegradável encontrado em refugos
que tem por característica a riqueza de nutrientes consumíveis por microrganismos, responsáveis pela degradação
do material orgânico através da decomposição e fermentação. Esse tipo de material, se utilizado da maneira
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correta, pode gerar matéria-prima rica para a produção de fertilizantes e outros compostos orgânicos ou até mesmo
na produção de terra fértil. Porém, para isso, deve-se submeter o resíduo a uma espécie de reciclagem de matéria
orgânica, um processo chamado de compostagem para que, a partir deste se transforme resíduos biodegradáveis
em compostos reutilizáveis. (MANO; PACHECO; BONELLI, 2010).
Contudo, se não tratados me maneira correta, esse material pode causar danos graves ao ambiente em que for
depositado, podendo eutrofizar corpos d’água e contaminar solos por meio do chorume, que, para Mano, Pacheco
e Bonelli (2010), caracteriza-se por um líquido de cor escura e de mau cheiro com alta capacidade de poluição,
proveniente do resultado da fermentação e da decomposição dos resíduos orgânicos por microrganismos, podendo
assim, causar transformações e impactos nocivos ao ambiente quando despejado de forma indevida. Assim, é muito
importante um cuidado especial com esse tipo de refugo, uma vez que, além de ter alta capacidade de poluir
ambientes, esse grupo de rejeitos é quantitativamente o mais produzido no Brasil, como dito anteriormente.
Mesmo sendo possível apenas reutilizar essas duas categorias de material descartado, é importante frisarmos a
importância do direcionamento correto dos outros tipos de resíduos, promovendo o cuidado com o ambiente
através do despejo do material em ambientes apropriados tais como aterros sanitários, que segundo Mano, Pacheco
e Bonelli (2010) são sistemas mais elaborados de isolamento do material descartado por meio de técnicas de
engenharia para inibir ou reduzir os impactos dos dejetos no meio ambiente, diminuindo a produção de gases
poluentes e os efeitos negativos do chorume no solo e nas águas, sendo assim, uma alternativa para restringir os
problemas gerados pelos resíduos domésticos no meio ambiente. Diferente de lixões (vazadouros) e aterros
controlados, que são locais de deposição de material descartado, mas sem os cuidados com o meio ambiente e com
a intoxicação da área por gases, contaminação do solo e contaminação de eventuais fontes de água.

C OMO FUNCIONA ESSA RELAÇÃO ENTRE HUMANIDADE E LIXO E QUAIS IMPACTOS ELA GERA PARA O MUNDO
Para entendermos melhor as relações do homem moderno com o lixo e com o meio ambiente, é preciso lembrar de
questões históricas passadas, mais precisamente no século XVIII, quando houve a chamada 1ª Revolução Industrial,
que como consequência, mudou de forma significativa o comportamento da relação entre homem e natureza e
também a relação entre homem e lixo. (GONÇALVES, 2014). Tudo isso pois nessa época se criaram as ideias
capitalistas de lucro a partir de um consumo exacerbado junto à uma ideia de que a natureza é apenas um recurso
no qual deve ser explorado para servir às necessidades do homem, e atrelado a isso vem, cada vez maior, a produção
e descarte de lixo das mais variadas formas sem o cuidado com o meio ambiente. E assim foram sendo criados
hábitos de consumo que sobrecarregaram a capacidade do planeta Terra de se reestabelecer, causando um
desequilíbrio considerável na relação homem-natureza.
Como uma forma de mudar a situação crítica em que se encontra o mundo, um primeiro passo seria a retomada da
consciência ecológica e da ideia de pertencimento do homem em relação à natureza. Assim, seguidamente, entra a
ideia de sustentabilidade utilizada primeiramente em 1983 por Brundtland. Ela definiu desenvolvimento sustentável
como a habilidade de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a habilidade das futuras gerações
de suprirem suas próprias necessidades. É importante salientar que a proposta principal aqui é não somente cuidar
da manutenção dos ecossistemas terrestres, mas principalmente possibilitar que as todas as pessoas, no presente e
no futuro, possam alcançar níveis satisfatórios de realização social, econômica, humana e cultural, e
simultaneamente que possam fazer uso dos recursos da Terra, preservando as espécies e os habitats naturais
(BRUNDTLAND, 1983, apud LISBOA; BARROS, 2010).
E depois disso, é preciso agir diante dos problemas causados por essa construção errônea que prega que natureza
serve como recurso e deve ser explorada. Agir de forma a reduzir o consumo, reutilizar objetos antes fora de uso,
reciclar materiais afim de reintroduzi-los na cadeia de produção, poupando os recursos naturais, recusar produtos
que vão contra questões e cuidados ambientais e repensar os modelos de consumo e desperdício e produtor e
energia (INSTITUTO OSWALDO CRUZ, não informado).

109

Com todas essas mudanças no modo de pensar e agir do homem para com a natureza, a ideia de sustentabilidade
começa a se tornar mais real e possível, pensando sempre que essa é uma solução que traz benefícios a todos os
setores do ambiente, o que hoje não acontece, trazendo desequilíbrio e problemas para todas as camadas existentes
na natureza.

C OMO APROVEITAR OS RESÍDUOS DOMICILIARES DA MELHOR FORMA POSSÍVEL PARA QUE SE TENHA UM MENOR
IMPACTO NEGATIVO NO MEIO - AMBIENTE
A melhor forma de aproveitar os resíduos domiciliares é com toda a certeza a reciclagem de materiais recicláveis, a
fim de reduzir o consumo de recursos naturais, reintroduzindo recursos já utilizados na cadeia de produção, e a
compostagem da matéria orgânica, evitando a contaminação de solos, corpos d’água e atmosfera, e em troca,
gerando compostos orgânicos férteis para a utilização em plantações, por exemplo. Evitando, portanto, o uso de
fertilizantes químicos e, consequentemente, evitando a poluição do ambiente.
Dessa maneira, a reutilização dos resíduos domésticos em larga escala na sociedade tem um grande impacto positivo
no meio ambiente, evitando assim seu desgaste e amenizando os impactos humanos no planeta, trazendo benefícios
a todos os seres habitantes da Terra.
Para demonstrar a produção de lixo domiciliar, foi feita uma experiência por 2 semanas computando todo o lixo
produzido por quatro pessoas de uma residência. As tabelas e gráficos estarão localizados nos apêndices desse
capítulo.
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APÊNDICE

Gráfico 1 - Contabilização do lixo do Leonardo

Gráfico 2 – Percentual de lixo reciclável e não reciclável

Tabela 1 - Criada como fonte primária para gerar os gráficos de porcentagem de cada tipo de material produzido em
domicílio por 4 pessoas em 15 dias
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Gráfico 3 - Os diferentes tipos de lixo produzido e suas porcentagens no Brasil
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TEMA: ENERGIA – EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM DOMICÍLIOS E
PRODUÇÃO AUTÔNOMA DE ENERGIA RENOVÁVEL
LORENA RIBEIRO KALL
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Energia - Eficiência energética em domicílios e produção autônoma de energia renovável
QUESTÕES

De que maneira podemos economizar energia por meio da eficiência energética em um domicílio? Como podemos
gerar nossa própria energia? Quais as alternativas disponíveis hoje de oferta de serviços de geração autônoma de
energia renovável em domicílios e custos de instalação e prazo de retorno do investimento?
JUSTIFICATIVA

Eu sinto vontade de entender como funciona a instalação elétrica da minha casa, de que maneiras eu e todos que
moram comigo podemos economizar para que tenhamos um menor consumo no final do mês e como poderíamos
gerar nossa própria energia para que nós possamos ficar menos dependentes da companhia provedora de energia
local (Ampla).
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Com o meu projeto, eu pretendo apresentar para a sociedade atual, que é quase totalmente dependente de energia
elétrica, outras alternativas eficazes e com um custo menor, maneiras mais ecológicas e práticas de gerar energia
própria em domicilio. Para a realização do projeto, seria importante o apoio de empresas ou estudiosos que
estivessem interessadas a investir e melhorar a produtividade para que tenhamos um aproveitamento máximo
dessas fontes renováveis de energia.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
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realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet
RESULTADOS

D E QUE MANEIRA PODEMOS ECONOMIZAR ENERGIA POR MEIO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA EM UM DOMICÍLIO ?
Uma das principais medidas tomadas pelos brasileiros, até hoje em dia, que vem sendo muito eficiente em alguns
estados, principalmente incorporado à cultura da população das regiões Sul, Sudeste, Centro Oeste e Distrito
Federal, que é a adoção do uso do horário de verão como uma maneira de redução do uso energético, tendo em
vista o maior aproveitamento da luz natural do sol na qual é bem abrangente nesta época do ano.
O horário de verão tem como objetivo principal a redução da demanda máxima do Sistema Interligado Nacional no
período de ponta. Isso é possível pelo fato da parcela de carga referente à iluminação, normalmente acionada por
volta das 18h, ser utilizada mais tarde, motivada pelo adiantamento do horário brasileiro em 1 hora. Também há
um deslocamento nos horários em que o consumidor faz uso da energia elétrica, pela mudança de hábitos na
população.
Temos outras formas também conseguir economizar energia por meio da eficiência energética como a redução do
uso de aparelhos eletrônicos como:
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•

•

Ar-condicionado: mantendo as janelas e as portas fechadas, evitando a entrada de ar; evitar a incidência
de raios solares no ambiente climatizado, pois aumentará a carga térmica para o condicionador de ar;
fazendo a limpeza regular do filtro, etc.
Freezer, geladeira e bebedouro: evitando deixar que as portas fiquem abertas desnecessariamente;
fazendo degelo periódico; evitar a colocação de alimentos quentes e mantendo o equipamento em perfeito
estado de conservação, particularmente em relação à borracha de vedação da porta.

C OMO PODEMOS GERAR NOSSA PRÓPRIA ENERGIA ?
Um dos métodos mais conhecidos atualmente como uma maneira de gerar energia em domicílio é através do uso
da energia solar, na qual são instaladas placas fotovoltaicas que captam a luz solar e transformam em energia
elétrica. Esse tipo de energia é considerado uma energia renovável. Outra maneira também, é através do uso de
energia eólica, porém esse tipo de energia requer qualidades físicas específicas como a declividade do terreno, o
local aonde se localiza a casa e entre outros fatores meteorológicos.
Nesse caso são instalados micro geradores com potência igual ou de até 75 kW, e mini geradores, acima de 75 kW
e até 5 MW, segundo a Resolução Normativa REN 482/2012 da ANEEL, que foi recentemente alterada pela REN
687/2015.O custo da eletricidade tem aumentado ao longo do tempo, enquanto o valor para instalar sistemas
eólicos de pequeno porte faz o caminho inverso, diminuindo anualmente. Com a nova regulação da ANEEL, que
permite a injeção de energia na rede em troca de créditos em kWh na conta de luz, a geração descentralizada de
energia tornou-se viável economicamente para consumidores residenciais de quase todo o Brasil.
Esse tem-se tornado um investimento cada vez mais atrativo porque, após recuperar o investimento inicial, você
poderá ter economias significativas no longo prazo. Lembrando de que um sistema eólico gera energia por pelo
menos 20 anos, e sua conta de luz poderá ser reduzida para o valor mínimo (custo de disponibilidade). Além disso,
nos possibilita contribuir para reduzir o impacto ambiental nas nossas residências. Ao consumir a energia que é
gerada em nossa propriedade, eliminaremos as perdas ocorridas na transmissão e distribuição. Quando não
estivermos consumindo, a energia gerada e injetada passa pela rede da distribuidora e é utilizada por seus vizinhos.
Outra vantagem é a valorização do imóvel que a possui, pois essa é uma tecnologia bastante inovadora no Brasil.

Q UAIS AS ALTERNATIVAS DISPONÍVEIS DE OFERTA DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO AUTÔNOMA DE ENERGIA
RENOVÁVEL EM DOMICÍLIOS , OS CUSTOS DE INSTALAÇÃO E PRAZO DE RETORNO DO INVESTIMENTO ?
Mesmo em países desenvolvidos, o uso de painéis solares ainda é caro e montar uma estrutura de armazenamento
de energia, principalmente para o uso noturno, era um problema até então. É justamente nesse cenário que Elon
Musk tentará implantar a sua ideia: e se não fosse tão difícil armazenar essa energia, por que continuaríamos
pagando por algo que o sol nos dá de graça? E é aí que entra em cena o Powerwall. O Powerwall pesa cerca de 100
quilos (ele não é portátil e essa não é sua proposta) e mede 130 cm (altura) x 86 cm (largura). Haverá inicialmente
modelos com capacidade de armazenar 7 kWh e 10 kWh. Traduzindo esses números: a conta de luz de uma casa,
por exemplo, indica um consumo médio de 80 kWh. Isso significa que precisaríamos de umas oito cargas por mês
para simplesmente dizer adeus à empresa que nos fornece energia.
As primeiras unidades devem custar cerca de US$ 3,5 mil cada. O valor pode ser considerado um investimento.
Levando-se em consideração que um americano gasta cerca de US$ 100 por mês com sua conta de luz, seriam
necessários 35 meses para que o produto valesse a pena. Depois disso, custo zero para sempre.
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TEMA: RESIDUOS DOMICILIARES – O VALOR DO LIXO
LUCAS CAMPINHO PINHEIRO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Resíduos sólidos urbanos - Coleta seletiva em condomínios
QUESTÕES

Como demonstrar a importância da coleta seletiva de forma eficaz? Como a reciclagem pode trazer benefícios para
o prédio? Quais os serviços hoje disponíveis no município para coleta seletiva? E como o condomínio ou moradores
poderiam participar?
JUSTIFICATIVA

Em muitos casos a questão ambiental de um local é negligenciada pelo seu caráter custoso e não lucrativo, porém,
através da conscientização da população e incentivos que pudessem fazer um mercado de reciclagem, e
reaproveitamento que ajudasse a economia, seria uma solução que melhoraria tanto as condições sociais quanto
ambientais de um local.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O projeto pode demonstrar como que por meio de um estudo detalhado pode fazer com que ações ambientais
tenham como trazer lucros a uma empresa ou até diminuir os de algumas atividades, dinamizando ainda mais seu
capital.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
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entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
RESULTADOS

A intenção do projeto era que o Condomínio se utilizasse da coleta seletiva e da reciclagem para benefício econômico
do prédio, contudo, encontrei problemas para opções que retornassem capital. Não há no Rio de Janeiro, como há
em Niterói, um incentivo a reciclagem com um desconto na luz, por exemplo.
O intuito de reduzir a pegada ecológica do condomínio com lucro não se apresentou possível ainda, mas ainda é
possível fazer a coleta seletiva e a reciclagem sem custos. Não houve nenhum tipo de ação pelo fato de o edifício
estar em obras e por problemas internos, com casos na justiça por questões de roubo de síndicos anteriores, o que
torna qualquer mudança problema por enquanto.
Mas através de pesquisa, confirmei no site da Comlurb que há horário de caminhão para coleta seletiva na minha
rua, disponibilizado gratuitamente pelo estado. Por meio de observação, notei algumas mudanças que devem ser
realizadas e alguns problemas que talvez posteriormente sejam solucionados com o síndico. O lixo é colocado
sempre em sacolas pretas, e na coleta seletiva sempre deve ser utilizado sacos transparente, a área destinada ao
lixo de cada andar é apertada e precisa de uma organização e separação das lixeiras para facilitar o trabalho dos
funcionários de limpeza.
A questão de demonstrar a importância desse cuidado ambiental que ficou mais prejudicada pela a impossibilidade
de tratar do assunto pelos problemas já antes mencionados do prédio. Posteriormente, planejo apresentar dicas e
cuidados que podemos ter durante o dia que ajudem o meio ambiente e que possam reduzir custos como o de
energia.
Por meio do estudo de fontes, o mais notado problema é o alto custo do transporte dos resíduos recicláveis que
tende a inviabilizar a sustentabilidade financeira do projeto. No estudo consultado do Lucas Fernando Vaquero, há
apresentação de uma série de tabelas com os possíveis custos (fixos, variáveis) com o transporte desse lixo e todos
os cuidados adicionais que possui, mostrando uma problemática da reciclagem. Apesar de no Rio de Janeiro ter a
coleta seletiva disponibilizada em outros municípios, não há o que torna mais difícil o devido descarte do lixo.
Cunha & Filho (2002) afirmam que as atividades gerenciais ligadas a RSU podem ser agrupadas em seis elementos
funcionais: geração, acondicionamento, coleta, estação de transferência ou transbordo, processamento e
recuperação e disposição final. Para Amaecing & Ferreira (2008), para o sucesso da operação de coleta, é importante
o envolvimento dos cidadãos, que devem acondicionar o lixo adequadamente e disponibilizá-lo para a coleta.
Segundo Monteiro et al. (2001, citados por Simonetto & Borenstein, 2006), o primeiro passo para a implantação da
coleta seletiva diz respeito à realização de campanhas informativas de conscientização junto à população,
convencendo-a da importância da reciclagem e orientando-a sobre a separação adequada. Com esses conceitos
expostos fica nítida a necessidade da integração da educação ambiental para os cidadãos em conjunto a utilização
das tecnologias para a reciclagem. Somente a gestão dos resíduos sólidos não basta como combate a poluição, além
da gestão necessitar que os cidadãos contribuam para sua realização é necessário que os mesmos tenham uma
educação ambiental para que a mudança necessária ocorra e que sua contribuição seja não apenas com os resíduos,
e sim com todos os aspectos que ajudem o meio ambiente.

119

FONTES CONSULTADAS

DOMINGOS, Diego; BOEIRA, Sergio. Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos Domiciliares: Análise do Atual
Cenário no Município de Florianópolis. Geas, [s.l.], v. 4, n. 3, p.14-30, 1 dez. 2015. University Nove de Julho.
http://dx.doi.org/10.5585/geas.v4i3.275.
TAGUCHI, Renato Leandro. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos domiciliares com uso de balanced. 2010.
180 f. Tese (Doutorado) - Curso de Administração de Organizaçoes, Faculdade de Economia, Administração, e
Contabilidade de Riberão Preto, Riberão Preto, 2010.
CORTEZ, ATC., ORTIGOZA, SAG., (org). Da produção ao consumo: impactos socioambientaisno espaço urbano
[online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009. 146 p. ISBN 978-85-7983-007-5. Available
from SciELO Books <http://books.scielo.org>.
CRUZ, A.L.M. A reciclagem dos resíduos sólidos urbanos: um estudo de caso. Florianópolis: UFSC, 2002. p.155.
Dissertação (Mestrado em Engenharia da Produção). Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção,
Universidade Federal de Santa Catarina.Florianópolis.
ALMEIDA, Alexandre et al. Determinantes do Comportamento Ambiental em Brasília. Geas, [s.l.], v. 4, n. 3, p.46-56,
1 dez. 2015. University Nove de Julho. http://dx.doi.org/10.5585/geas.v4i3.291.
NAGASHIMA, Lucila Akiko et al. Gestão integrada de resíduos sólidos urbanos – uma proposta para o município de
Paranavaí, Estado do Paraná, Brasil. Acta Scientiarum. Technology, [s.l.], v. 33, n. 1, p.40-47, 14 mar. 2011.
Universidade Estadual de Maringa. http://dx.doi.org/10.4025/actascitechnol.v33i1.581
GONÇALVES, Marilson Alves; TANAKA, Ana Karolina; AMEDOMAR, André de Azevedo. A destinação final dos resíduos
sólidos urbanos: alternativas para a cidade de são paulo através de casos de sucesso. Future Srj.São Paulo, p. 96-29.
jan. 2013.
ROVIRIEGO, Lucas Fernando Vaquero. Proposta de uma metodologia para a avaliação de sistemas de coleta
seletiva em resíduos sólidos domiciliares. 2005. 192 f. Tese (Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade
de São Paulo, São Carlos, 2005.
CAMPOS, Aurea Chateaubriand Andrade. Resíduos Sólidos Urbanos: Educação ambiental. 2001. 174 f. Tese
(Doutorado) - Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2001.
TECNO-LÓGICA, Santa Cruz do Sul, v. 17, n. 1, p. 13-23, Jan/jun. 2013

120

121

TEMA: ÉTICA DO CUIDADO NA CONVIVÊNCIA – TRABALHO
DOMÉSTICO COMPARTILHADO
LUCIANO DOS SANTOS JUNIOR
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Ética do cuidado na convivência - Trabalho doméstico compartilhado
QUESTÕES

Como a realização desses trabalhos afeta a convivência das pessoas? O que seria ética do cuidado na convivência?
Como esses trabalhos são feitos em outras famílias? Como esses trabalhos podem ser feitos? Por que esses trabalhos
não são feitos corretamente?
JUSTIFICATIVA

Algo que me incomoda e sinto vontade de modificar onde moro é a distribuição e realização das tarefas diárias de
cada um. São coisas simples, como limpeza da casa, lavar e guardar louça, tirar o lixo, etc., mas que não vem sendo
executadas corretamente e isso gera um grande nível de stress, principalmente na minha mãe e, consequentemente,
em todos da casa.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Tem por objetivo entender como as pessoas são afetadas pelas tarefas/trabalhos domésticos umas das outras e a
maneira que essas tarefas podem ser realizadas de forma coletiva e compartilhadas, buscando conhecimento de
outros lugares e adequando-os de maneira a gerar melhores condições de convivência e participação através da
distribuição igualitária e também aumentando a interação das pessoas pelo trabalho compartilhado.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
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ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

Este segmento está dividido em tópicos tendo como ponto de partida as questões propostas para estudo, que foram
concluídos em 10 de julho através dos estudos individuais realizados a partir dos métodos, técnicas e instrumentos
efetivamente aplicados.

C OMO A REALIZAÇÃO DESSES TRABALHOS AFETA A CONVIVÊNCIA DAS PESSOAS
Com este estudo buscou-se entender como a divisão e realização das tarefas em casa afeta a relação entre as
pessoas que convivem na mesma.
Importantes fenômenos e movimentos sociais, tais como a entrada das mulheres no mercado de trabalho e sua
maior participação no sistema financeiro familiar, acabaram por imprimir um novo perfil à família. Em contraponto
à estrutura familiar tradicional, com o pai como único provedor e a mãe como única responsável pelas tarefas
domésticas e cuidado dos filhos, o que vêm ocorrendo na maioria das famílias brasileiras de nível socioeconômico
médio é um processo de transição. Atualmente, em muitas famílias já se percebe uma relativa divisão de tarefas, na
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qual pais e mães compartilham aspectos referentes às tarefas educativas e organização do dia-a-dia da família.
(WAGNER et al., 2005)
A pesquisa em questão confirma a noção de que, entre as bem intencionadas atitudes igualitárias e a prática do dia
a dia, a distribuição de tarefas dentro de um lar ainda é bastante marcada pela divisão sexual, e as mulheres arcam
com a maior parte delas.
Guimarães e Weiss (2016) afirmam que o que estamos precisando é compartilhar a própria compaixão com a
compaixão do outro, sair de nós mesmo e do nosso próprio círculo e entrar no Universo do outro, para sofrer com
ele, cuidar e se alegrar com ele com solidariedade. Saber cuidar é um eterno pensar e refletir. Precisamos estar
abertos ao novo. É indispensável ao indivíduo desenvolver a capacidade de posicionar-se diante das questões que
interferem na vida coletiva, superar a indiferença e intervir de forma responsável.
Tais considerações explicitam a complexidade que envolve a divisão das tarefas na família atual.

É TICA DO CUIDADO NA CONVIVÊNCIA
Dar centralidade ao cuidado não significa deixar de trabalhar e de intervir no mundo, significa despojar-se de todo
despotismo, pôr limites à exceção, pela eficácia, a qualquer custo, derrubar a ditadura da racionalidade fria e
abstrata para dar lugar ao cuidado. Significa respeitar a comunhão que todas as coisas entretêm entre si e com
conosco (GUIMARÃES; WEISS, 2016, apud BOFF, 1999, p.102).
A missão do ser ético é evitar o sofrimento do outro, do coletivo. Elevar o outro ao estado de estar em harmonia
consigo mesmo, com a natureza e com os outros, e buscar recursos para encontrar juntos a solução. Logo, a ética
tem como objetivo facilitar as realizações pessoais, levando-as ao aperfeiçoamento, pois acreditamos, sobretudo,
que o mais importante é dar aos outros o melhor de nós mesmos. Isso implica em respeito, tolerância, em ser
paciente e justo diante de seus pensamentos, sentimentos e discordâncias, sem discriminá-los, simplesmente
respeitá-los como seres humanos. A ética é o fator que constrói o relacionamento de pessoas: em casa, no trabalho
na igreja, na escola e na universidade, portanto, em qualquer espaço onde exista a relação humana. É revelada como
um procedimento de cuidado com todas as coisas da vida humana, mormente com o ser humano. O cuidado ético
acontece quando somos capazes de criar nas ações formas coerentes em prol da vida e de sua plenitude. O conceito
de cuidado ético referenciado pelos autores Boff e Lévinas é compreendido não só como necessidade de cuidar do
planeta, mas também de transformá-lo em Comunidade de Vida, pois só há cuidado propriamente dito quanto o
essencial da consciência humana se torna ação transformadora da realidade presente (GUIMARÃES; WEISS, 2016).
Guimarães e Weiss (2016) afirmam ainda em seu trabalho que a ética visa o acolhimento do outro que é a
possibilidade ética de o homem tornar-se realmente humano. Conforme indicado pelo grego, epifania é uma
aparição, revelação ou manifestação. O infinito se revela no rosto, sendo o acolhimento do rosto, do outro, o fato
último. Dessa forma, o rosto torna-se uma revelação, que proporciona no seu revelar possibilidades transformadoras
e humanizadas. A ética é o fator que constrói o relacionamento de pessoas: em casa, no trabalho na igreja, na escola
e na universidade, portanto, em qualquer espaço onde exista a relação humana. Aqui a ética é revelada como um
procedimento de cuidado com todas as coisas da vida humana, mas especialmente com o ser humano. Do ponto de
vista da educação, promover o ser humano aos cuidados éticos significa torná-lo cada vez mais capaz de conhecer
os elementos de sua situação e intervir nela, transformando-a.

C OMO ESSES TRABALHOS SÃO FEITOS EM OUTRAS FAMÍLIAS
Jablonski (2010) após ampla pesquisa realizada, onde entrevistou 20 membros de casais heterossexuais de classe
média, com idades entre 30 e 40 anos, com ao menos cinco anos de união e pelo menos um filho, constatou que a
média de idade das mulheres foi de 33-45 anos e a dos homens, de 22-38 anos. A duração média dos casamentos
foi de 9 anos, e metade da amostra tem 2 filhos, e metade, 1 filho, sendo que 2 homens não têm filhos, mas exercem
a função de padrastos. As profissões dos entrevistados eram das mais variadas, sendo maioria o exercício do trabalho
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fora de casa, com os homens passando em média 9,4 horas por dia no trabalho, enquanto as mulheres 7,5 horas,
dados consonantes com os de outras pesquisas (Amato et al., 2007; Sayer, 2005). Ainda sobre a pesquisa de Jablonski
(2010), “De acordo com as respostas obtidas, as mulheres teriam mais responsabilidades com supermercado,
administração da casa, dos empregados e da cozinha. Quanto aos homens, eles também vão ao supermercado e,
além disso, lavam a louça, fazem pequenos consertos e realizam pagamentos. As mulheres afirmaram em suas
respostas que os homens executam algum conserto ou concedem algum tipo de ajuda apenas quando solicitados,
em sua grande maioria, não fazem nada em casa. Embora essa situação pareça injusta, visto que muitas vezes a
mulher tem igual ou quase igual carga de trabalho fora de casa, no discurso feminino, nem sempre aparece um sinal
claro de inconformidade com tal situação. Anos de socialização distinta, em consonância com a perspectiva de
gênero, parecem ter inculcado, mesmo em mulheres de alto nível de escolaridade, de classe média e antenadas com
os discursos da pós-modernidade, a noção mais tradicional de que tarefas domésticas não precisam mesmo ser
divididas igualitariamente entre os sexos. Em relação ao cuidado com os filhos a participação dos homens, foi
deveras maior, apesar de que persistiu sua característica de subsidiariedade. Ainda são as mulheres que assumem
a maioria das tarefas, tais como frequentar reuniões da escola, faltar ao trabalho em caso de doença das crianças e
acompanhamento necessário, seja para escola, médico, ou até transporte para alguma festinha, onde apenas neste
último os pais relataram contribuir. A atuação masculina mostrou-se assim predominantemente complementar à da
mulher, salvo naqueles casos, pouco comuns, em que o homem dispunha de horários de trabalho flexíveis e a mulher
não. Quanto à apreciação pessoal sobre a divisão de tarefas, revelou-se uma discrepância nos discursos dos
entrevistados. Os homens se referiram como vimos, à sua própria participação nas tarefas como mais intensa e
relevante do que aquela percebida pelas mulheres. Elas, por sua vez, se veem fazendo mais do que eles e algumas
se ressentem dessa situação manifestando o desejo de dispor de mais tempo para si mesmas. Com os resultados
encontrados, foi possível verificar que há ainda um longo percurso a ser feito pelos casais no caminho da igualdade,
algo que surpreendentemente não está sendo percebido como tão dificultoso ou conflitivo pelos próprios. ”

C OMO ESSES TRABALHOS PODEM SER FEITOS E PORQUÊ ESSES TRABALHOS NÃO SÃO FEITOS CORRETAMENTE
Através deste estudo ainda não foi possível, devido ao curto tempo para realização do mesmo, identificar de que
maneira os trabalhos domésticos poderiam ser compartilhados de forma equilibrada e igualitária entre os
componentes da família e o porquê não já não são realizados assim. Tais questões poderão nortear futuras pesquisas
mais aprofundadas no tema para que seja possível identificar respostas satisfatórias.
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TEMA: RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – EXPERIÊNCIAS DE
SUCESSO EM COLETA SELETIVA
LUIZA FERREIRA NECO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Resíduos sólidos urbanos - Experiências de sucesso em coleta seletiva
QUESTÕES

O que é coleta seletiva? Quais são as formas que a coleta seletiva pode ser feita? Qual foi o processo de sucesso em
tais experiências? Qual é a consequência da coleta seletiva? Existe uma lei para a coleta seletiva? Se sim, há algum
tipo de punição para quem não cumpre?
JUSTIFICATIVA

A justificativa para esse estudo, portanto, é que a questão do depósito do lixo descartado é uma preocupação geral.
Muitas cidades já implantaram a coleta seletiva e um número maior de lixeiras nas ruas e ao redor dos bairros, e
tiveram um retorno positivo dos moradores, porém essas mudanças não aconteceram no Porto da Pedra bairro do
município de São Gonçalo-RJ, que é onde eu moro, e me incomoda bastante o pouco incentivo para a reciclagem e
a coleta sem nenhum tipo de separação.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Um estudo mais aprofundado sobre a questão da coleta seletiva será de grande importância para mim, pois saberei
como implantar na minha casa e também transmitir para vizinhos e parentes adequadamente o correto a se fazer
com o lixo residencial. Fazendo com que um estudo teórico se transforme em prático e tenha uma melhora positiva
não só na minha casa, mas em outras residências e bairros.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
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realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

X

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

O QUE É COLETA SELETIVA ?
A coleta seletiva acontece com a separação prévia de matérias de características semelhantes para sua retirada.
Esse processo é de grande importância, pois cada produto tem seu tipo de reciclagem e com a mistura esse processo
fica caro ou inviável de ocorrer. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implantação da coleta
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seletiva é obrigação dos municípios e metas referentes à coleta seletiva fazem parte do conteúdo mínimo que deve
constar nos planos de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.

F ORMAS QUE A COLETA SELETIVA PODE SER FEITA
Domiciliar: quando um veículo recolhe os materiais já separados.
LEVs (locais de entrega voluntária): locais preparados para receber e guardar os materiais deixado pela população.
Catadores ou carrinheiros: trabalham informalmente recolhendo de porta em porta os materiais de maior valor.

P ROCESSOS DE SUCESSO
A cidade de Itaúna-MG implantou em 2002 o processo seletivo seco e molhado, que é feita pelo próprio morador
em sua casa e recolhido duas vezes por semana, com essa separação o material reciclável chega limpo a triagem e
ganha valor de mercado. Já em 2013 foi implantado o atual modelo de coleta (divisão norte e sul da cidade, em dias
alternados) a COOPERT – Cooperativa de Reciclagem e Trabalho de Itaúna – e companhas de conscientização
conseguiram triplicar os adeptos a coleta seletiva/reciclagem, fazendo com que seja recolhido 430 toneladas por
mês. (DRUMMOND, 2014)
O projeto ReciclAção foi implantado em 2006 no município de Maringá, para o progresso do projeto foi implantado
o incentivo a participação de grandes geradores de materiais recicláveis; incentivo à participação na chamada
“responsabilidade social”. Para uma maior popularidade do ReciclAção a SEMAA - Secretaria do Meio Ambiente e
Agricultura, investiu em propagandas na televisão local, jornal, rádio, vinheta, divulgação de casa em casa com a
utilização de panfletos educativos e também com palestras nas redes de ensino. Após 40 dias do Projeto ReciclAção,
houve um incremento na coleta dos resíduos sólidos passíveis de reciclagem, sendo 127,27% no setor 1 (A coleta
seletiva foi dividida em setores e distribuída para cada uma das sete cooperativas de reciclagem o com o objetivo
de todo o município participar do projeto); 310,41% no setor 2; 273,98% no setor 3; 236,96% no setor 4 e 194,12%
no setor 5. (HIRAMA; SILVA, 2009)
A cidade de Itú- SP com seus 406 anos é um exemplo na questão do lixo, para os moradores a coleta seletiva não é
uma novidade a seleção do lixo já é algo comum, o lixo é recolhido e depositado adequadamente em aterros
sanitários e o centro histórico não fica de fora pelo fato de ter ruas estreitas caminhões menores são utilizados para
esses fins. (HELZOG, 2013)

C ONSEQUÊNCIA DA COLETA SELETIVA
As consequências são benefícios gerados pela coleta seletiva que são: geração de emprego e renda; diminuição do
impacto ambiental; cidadania; inclusão social; responsabilidade da população separando seus resíduos colaborando
para a preservação da vida, dentre outros.

M ATERIAIS NÃO RECICLÁVEIS
Plástico: embalagem metalizada (café e salgadinho); isopor e bandejas de isopor; cabos de panelas; espuma;
bandejas de plástico; acrílico.
Papel: papéis sanitários; plastificados; engordurados; parafinados; carbono; celofane; etiquetas adesivas;
guardanapos; bitucas de cigarro; fotografias.
Vidros: espelhos; boxes temperados; louças; óculos; cerâmicas; porcelanas; pirex; tubos de tv; monitores; para-brisa
de carros; lâmpadas fluorescentes.
Metal: clipes; grampos; esponja de aço; aerossóis; latas de verniz; solventes químicos; inseticidas; pilhas e baterias
(podem ser devolvidas ao fabricante).
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L EI DA COLETA SELETIVA : LEI N ° 12.305 DE 2 DE AGOSTO DE 2010
Segundo a reportagem encontrada no site da prefeitura municipal de Santana do Itararé (PR), “o consumidor que
não cumprir com a separação do lixo e dispor da coleta seletiva, a punição prevê apenas aplicação da multa, que
pode variar de R$ 50,00 a R$ 500,00. No caso das empresas e prefeitura, o não cumprimento da Política Nacional de
Resíduos Sólidos estabelece a aplicação de multas que podem chegar a R$ 2 milhões e mais pena de reclusão de 1 a
4 anos se o crime for doloso (se houve intenção) e de detenção de 6 meses a 1 ano se o crime foi culposo (sem
intenção), com a responsabilidade solidária dos envolvidos na cadeia logística, ou seja, se a Prefeitura fizer o descarte
num lixão de um vidro ou outro material que pode ser reciclado, ela será penalizada, assim como o responsável pelo
lixão e o fabricante da embalagem.”
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TEMA: FALTA DE ÁGUA E O REUSO
LYDIA PINHEIRO LIMA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Abastecimento de água - Reuso da água
QUESTÕES

Como o reuso da água em domicílios pode contribuir para a diminuição do desperdício? Quais são as causas da
ausência de abastecimento da água em partes do município onde moro?
JUSTIFICATIVA

A justificativa do estudo em questão é meu incômodo pela ausência de um abastecimento de água eficaz no lugar
onde moro, onde parte dos moradores tem água vinda da rede de águas e outras partes não. O que, por um lado, é
extremamente ruim, por outro lado sugere uma oportunidade de captação alternativa de água, evitando-se
desperdício.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O presente projeto de estudo visa reunir conjunto de métodos, técnicas e informações a cerca do reuso e formas
alternativas de captação de água no âmbito domiciliar para um melhor aproveitamento deste recurso e redução de
seu desperdício. Assim como, também, procura entender as causas da ausência de abastecimento da água em
localidades do município de São Gonçalo, RJ, buscando um melhor entendimento da problemática que cerca estas
localidades.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
130

o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
RESULTADOS

C OMO O REUSO DA ÁGUA EM DOMICÍLIOS PODE CONTRIBUIR PARA A DIMINUIÇÃO DO DESPERDÍCIO
A água é hoje um dos recursos naturais mais importantes do planeta e devido a relação desequilibrada entre o
consumo desenfreado e o desperdício, e a forma como este recurso se repõe no ambiente tem se tornado um
recurso cada vez mais escasso e restrito.
O reuso da água reduz a pressão e a demanda sobre os corpos hídricos utilizados para o abastecimento da população
em geral, uma vez que, a água de reuso (de qualidade inferior) substitui o uso de água potável em diversas funções
onde o é feito o uso da água potável desnecessariamente, causando desperdício.
O reuso pode ser feito de forma direta ou indireta, planejada ou não. Sendo, o reuso indireto planejado da água,
quando os efluentes depois de tratados são despejados de forma planejada nos corpos hídricos superficiais ou
subterrâneos. Já o reuso direto planejado da água, é quando os efluentes, depois de tratados, são encaminhados
diretamente até o local do reuso, assim não lançados no meio ambiente. Este ocorre mais frequentemente na
indústria e irrigação agrícola. E ainda há a reciclagem da água que é o reuso da água internamente, sem seu despejo
local de armazenamento ou de tratamento.
Ainda segundo a Resolução Nº. 54, de 28 de novembro de 2005, que estabelece critérios gerais para reuso de água
potável e considera que o reuso da água reduz os custos associados à poluição e contribui para a proteção do meio
ambiente e da saúde pública, também estabelece critérios e definições que regulamentam o reuso não potável da
água em território nacional, tais como:
I - Água residuária: esgoto, água descartada, efluentes líquidos de edificações, indústrias, agroindústrias e
agropecuária, tratados ou não;
II - Reuso de água: utilização de água residuária;
III - Água de reuso: água residuária, que se encontra dentro dos padrões exigidos para sua utilização nas modalidades
pretendidas;
IV - Reuso direto de água: uso planejado de água de reuso, conduzida ao local de utilização, sem lançamento ou
diluição prévia em corpos hídricos superficiais ou subterrâneos;
V - Produtor de água de reuso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que produz água de reuso;
VI - Distribuidor de água de reuso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que distribui água de reuso;
VII - Usuário de água de reuso: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que utiliza água de reuso.

C AUSAS DA AUSÊNCIA DE ABASTECIMENTO DA ÁGUA EM PARTES DO MUNICÍPIO ONDE MORO
Com base nas pesquisas realizadas, esta pergunta pode ser respondida parcialmente no tempo hábil para o estudo,
assim, sugere-se que os futuros estudos avancem nesta questão para um melhor esclarecimento dos fatos
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apresentados. Segundo as informações reunidas, pode-se apontar que a questão da falta de água e de saneamento
básico no município deve-se ao mau planejamento urbano durante seu desenvolvimento e pela distribuição espacial
dicotômica das áreas do município.
Devido a sua grande atividade industrial no século passado, o município já recebera o título de "Manchester
Fluminense" em alusão à cidade inglesa. Por esta forte industrialização, a cidade se desenvolveu de forma diferente.
O centro e arredores vieram primeiro e eram mais importantes economicamente, e logo começaram seu
desenvolvimento. As outras regiões, as grandes fazendas, só viriam a se desenvolver mais tarde quando começariam
a se transformar no que hoje são os bairros gonçalenses.
Assim, as redes e serviços também se distribuíram de forma desigual, concentrando-se nos centros urbanos onde se
encontravam as indústrias. A partir disso, outros fatores também contribuíram para a “urbanização” tardia do
restante do município, fatores como as diversas reorganizações das localidades do munícipio por várias vezes ter
sido elevado a categoria de município e depois ter o tal título revogado e passado a fazer parte do município vizinho,
Niterói.
Só em 1929, São Gonçalo passa definitivamente a categoria de cidade, porém em 1943 há uma nova reorganização
e o município perde um distrito para Niterói.
Todo este cenário histórico conturbado somado a outros fatores, pode ter influenciado em todo a problemática em
que está inserida o município, tal como a falta de abastecimento de água em algumas localidades.
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TEMA: A GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO BAIRRO
JARDIM CATARINA, SÃO GONÇALO - RJ
MARCYLLENE MARIA DA SILVA SANTOS
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Resíduos sólidos urbanos – Responsabilidade do gerador de resíduos sólidos
QUESTÕES

Quais as etapas do gerenciamento de resíduos sólidos? Qual a responsabilidade de geradores de resíduos sólidos
urbanos de acordo com a Politica Nacional de Resíduos Sólidos? Quais os tipos de resíduos sólidos urbanos e formas
adequadas para seu descarte? Como funciona descarte dos resíduos no bairro Jardim Catarina e as consequências?
Como funciona a estrutura da coleta seletiva no bairro Jardim Catarina?
JUSTIFICATIVA

Ao andar pelo bairro que moro, chamado Jardim Catarina, localizado no 3³ distrito do município de São Gonçalo,
considerado o maior loteamento e bairro da América Latina, com cerca de 73.042 habitantes, é perceptível a
existência do excesso de resíduos sólidos descartado pelas ruas e terrenos abandonados do bairro.
Penso que tal problema não é devido à falta ou irregularidade na coleta de lixo, visto que acontece nos respectivos
dias programados: terça-feira, quinta-feira e sábado, no horário noturno.
Então, questiono se há também responsabilidade pelos geradores de resíduos sólidos quanto ao seu descarte
correto e como podemos caracterizar os tipos de resíduos sólidos urbanos, seus riscos e as formas adequadas para
o seu descarte e coleta.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Com o objetivo de contribuir com o conhecimento dos moradores a cerca da melhor limpeza do bairro, o
desenvolvimento deste escopo será uma descoberta individual, como também para aqueles que lerem. Tendo em
vista, abranger novos aspectos entre os moradores, o desenvolvimento e explanação das formas e métodos
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adequados do lixo descartado e a atual situação das enchentes no bairro. A coleta de dados será feita através de
leitura de artigos e notícias sobre as questões abordadas no bairro.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais
FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor

X

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes

X

FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet
RESULTADOS

•
•
•
•
•

Etapas do gerenciamento de resíduos sólidos;
Responsabilidade de geradores de resíduos sólidos urbanos de acordo com a Politica Nacional de Resíduos
Sólidos;
Tipos de resíduos sólidos urbanos e formas adequadas para seu descarte;
O descarte dos resíduos no bairro Jardim Catarina e as consequências;
A estrutura da coleta seletiva no bairro Jardim Catarina;
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D EFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades ou se está obrigado a proceder, nos estados
sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou
economicamente inviável em face da melhor tecnologia disponível. (ABNT, 2010).

C LASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS , SEGUNDO A ABNT, NORMA NBR 10004
a) Resíduos classe I – Perigosos;
b) Resíduos classe II – Não perigosos;
Resíduos classe II A – Não inertes.
Resíduos classe II B – Inertes.

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), o gerenciamento de resíduos sólidos é o conjunto de ações
exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, tratamento e destinação final ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano
municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos ou PGRS, como são conhecidos, são instrumentos de
implementação da política nacional que contribuem para um maior controle da destinação dos resíduos pelo poder
público. A elaboração desses planos pelo poder público contribuirá para aperfeiçoar as ações da coleta seletiva
solidária já implementada por muitas instituições. A Lei n° 12.305/2010 determinou que os seguintes geradores e
responsáveis elaborassem planos de gerenciamento.
Os planos se subdividem em: planos microrregionais e de regiões metropolitanas, planos intermunicipais e planos
municipais.

E TAPAS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O processo de manejo desses resíduos se dá pela minimização de impactos causados por esses resíduos quando
descartados incorretamente em locais inadequados, tendo por objetivo principal a melhoria ou manutenção de
saúde, isto é, o bem-estar físico, psíquico e social da comunidade. Os termos gestão e gerenciamento, em geral,
apresentam conotações divergentes por parte dos técnicos que atuam na área de gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos. O termo gestão é aplicado para definir decisões e ações estratégicas que determinam um
planejamento, enquanto o gerenciamento planeja e executa atividades que facilitem o processo de trabalho, ou
seja, opera no sistema de limpeza urbana.
O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos deve ser integrado, ou seja, deve englobar etapas articuladas entre si,
desde a não geração até a disposição final, com atividades compatíveis com as dos demais sistemas do saneamento
ambiental, sendo essencial a participação ativa e cooperativa do primeiro, segundo e terceiro setor,
respectivamente, governo, iniciativa privada e sociedade civil organizada. As ações de gerenciamento podem ser
promovidas por meio de instrumentos presentes em políticas de gestão. Segundo Milanez (2002), os instrumentos
econômicos compreendem os tributos, subsídios ou incentivos fiscais; os instrumentos voluntários, as iniciativas
individuais; e os instrumentos de comando e controle, as leis, normas e punições.
A Figura 1.1 apresenta as etapas da cadeia de fluxo de resíduos sólidos, podendo-se observar quando e por quem
as ações de gerenciamento visando ao reaproveitamento podem ser implementadas. Na primeira etapa, contendo
as fases de produção e consumo do produto, as estratégias preventivas ou corretivas são de responsabilidade do
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próprio gerador (domínio privado), enquanto na segunda, a que abrange o descarte do resíduo pelo consumidor em
local público, o resíduo e as responsabilidades passam a ser do poder municipal (domínio público). (Milianez apud
Maria, ZANTA, et al, 2003).

Figura 1.1 - Etapas passíveis de aplicação de ações visando à prevenção da poluição.

Fonte: Livro Prosab – Gerenciamento integrado de resíduos sóludos urbanos, pag. 10.

R ESPONSABILIDADE DE GERADORES DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE ACORDO COM A P OLITICA N ACIONAL DE
R ESÍDUOS S ÓLIDOS
De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), implantada em 2010, o que representou uma grande
vitória para a sociedade brasileira em questões ambientais, gerando a responsabilidade dos seus geradores,
definindo que esta depende do estado e município de acordo com a legislação local, contudo, geralmente distribuise da seguinte forma:
Munícipio: responsável pela coleta e destinação dos resíduos domiciliares, comerciais e públicos;
Gerador: o resíduo industrial, de portos, aeroportos, terminais ferroviários e rodoviário, resíduos de serviços de
saúde, agrícolas e entulhos, são de responsabilidade de quem os gerou, ou seja, a indústria deve seguir os métodos
adequados para descarte desses resíduos.

T IPOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E FORMAS ADEQUADAS PARA SEU DESCARTE
A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), do inciso I do art. 13 (BRASIL, 2010, p. 7) classifica resíduos sólidos
como:

Q UANTO À ORIGEM :
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços
de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas "a" e "b";
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas atividades, excetuados os
referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h" e "j";
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades, excetuados os referidos na
alínea "c";
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f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em regulamento ou em
normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção
civis incluídas as resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a
insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e
ferroviários e passagens de fronteira;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios;

Q UANTO À PERICULOSIDADE :
a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à
saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;
b) resíduos não perigosos: aqueles não enquadrados na alínea "a".

A Fundação Nacional de Saúde - FUNASA (BRASIL, 2007, p. 267) define aterro sanitário de resíduos sólidos como:
A técnica de disposição de resíduos no solo, visando à minimização dos impactos ambientais, método este que utiliza
princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao menor volume
permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos
menores, se necessário.
Os aterros sanitários são locais onde esses resíduos ficam confinados, sob uma camada de solo impermeabilizada e
coberta por outra camada do mesmo material. Em um processo anaeróbio, o resíduo, começa o seu processo de
decomposição, com a liberação de gases, como o metano, que pode ser aproveitado para geração de energia, e o
chorume, que pode ser coletado para um lugar apropriado e tratado sem que haja a contaminação do meio
ambiente (SILVA, 2007).

O DESCARTE DOS RESÍDUOS NO BAIRRO J ARDIM C ATARINA E AS CONSEQUÊNCIAS
Não é de hoje que o bairro Jardim Catarina tem sofrido por impactos causados pelo descarte inadequado de
resíduos, se olharmos para a formação histórica do bairro, percebe-se que as enchentes no bairro sucedem de anos,
pela falta de estrutura e informação dos moradores em relação ao descarte correto, não referindo-se somente aos
sólidos, a falta de limpeza, saneamento “básico” que não se encaixa no nome e a coleta de lixo nesses locais acarreta
sérios problemas vitais, um deles foi citado acima.
Ao andar pelo bairro nota-se o descarte de resíduos sólidos pelas avenidas e terrenos vazios, dependendo do local,
é possível encontrar até porcos, como por exemplo, nas áreas menos estruturadas do bairro, a “Ipuca”, “Guaxa” e
“Favelinha”.
É fundamental a implantação de políticas públicas que estimulem e organize a população do bairro sobre a coleta
sustentável, divergentes tipos de resíduos, visando o benefício local. Utilizar os meios de comunicação locais para
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promover campanhas de educação ambiental e o consumo consciente, incentivando a reciclagem, através do
princípio dos 4R (repensar, reduzir, reutilizar e reciclar).

Figura 4.1 - Lixo acumulado na Av. Padre Vieira, no bairro Jardim Catarina.

Fonte:<http://www.osaogoncalo.com.br/wp-content/uploads/2016/01/05-500-Lixo-na-Padre-Vieira-em-Jardim-Catarina-SgLN-6.jpg>. Acesso em 08 julho 2016
Foto: Luiz Nicolella

A ESTRUTURA DA COLETA SELETIVA NO BAIRRO J ARDIM C ATARINA
De acordo com informações da Cedae para o estudo ONU-Habitat/UFF, em 2008 apenas 5.635 (1,6%) dos 340.645
domicílios particulares urbanos em São Gonçalo estavam ligados à rede de esgoto, caracterizando uma situação de
extrema precariedade. Os resíduos coletados são encaminhados a um aterro controlado (lixão) em final de vida útil,
mal localizado próximo a uma área de proteção ambiental (APA) e em situação irregular. No município não há a
gestão integrada de resíduos sólidos, faltando políticas de manejo para o setor de resíduos sólidos e efluentes
líquidos, eficiência na coleta, transporte, tratamento e destinação final.
Com a construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (COMPERJ), pode-se aumentar a produção desses
resíduos, afetando o ambiente e consequentemente a população.
A coleta é realizada no bairro acontece às terças-feiras, quinta-feira e sábado, no horário noturno.
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TEMA: MUDANÇAS PARA OBTENÇÃO DE UMA CONVIVÊNCIA
MELHOR
MARIA EDUARDA DOS SANTOS DE ANDRADE
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Ética do cuidado na convivência - O cuidado ambiental no cotidiano
QUESTÕES

Como a relação dentro de casa mudaria a partir da economia de recursos? O que é o cuidado ambiental e que
referências explicam uma conduta ética do cuidado ambiental em nosso cotidiano? Como praticar ou promover o
cuidado ambiental no cotidiano em um coletivo de pessoas que residem em uma moradia?
JUSTIFICATIVA

Não está limitado ao uso de apenas uma pequena minoria. Partindo deste pensamento, mesmo que dando início
apenas no meu próprio lar, geraria uma melhor qualidade de vida, e a partir desse exemplo, outras famílias próximas
da minha casa poderiam mudar seus hábitos de vida. O cuidado ambiental nada mais é do que uma consciência de
que nossos recursos são limitados. O uso de uma forma pensada, acreditando que o que nos é oferecido pode
demorar para voltar ao ciclo normal, melhoraria a vivência do lugar como um todo. Uma coisa que me deixa bastante
intrigada na minha casa é que ainda não separamos os lixos e fazemos o descarte de uma maneira correta, para o
meu projeto, gostaria de começar por aí a fim de evitar os desperdícios a partir da redução do descarte de
objetos/alimentos que possam ainda ser utilizados. E também sobre a energia que pode ser reduzida, o que
diminuiria o gasto do capital para pagar a conta. E a questão da água que pode ser reutilizada.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

A partir de uma colaboração grupal, com conceitos sobre desperdício bem fundamentados e uma organização,
garantimos um cuidado ambiental primordial que deveria ser praticado por todos. Definir o que cada pessoa dentro
de casa deve fazer para reduzir os custos e assim gerar a economia de recursos.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
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impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante

X

FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

C OMO A RELAÇÃO DENTRO DE CASA MUDA A PARTIR DA ECONOMIA DE RECURSOS
Muitas pessoas não fazem ideia dos efeitos que as mudanças de hábito podem fazer numa relação interpessoal.
Mesmo que a pessoa não tenha estudado os conceitos da Educação Ambiental, mas se mesmo assim ela tiver a
preocupação de que o futuro das próximas gerações depende dos nossos atos, ela pode contribuir começando
dentro de sua casa. Quando se passa a observar que algumas mudanças nas nossas atitudes começam a fazer uma
grande diferença, de forma a possibilitar uma melhor qualidade de vida, isso passa a ser um sinalizador nas nossas
decisões. (A PINHO, 2015).
Sendo assim, a partir de uma observação que tive dentro da minha própria casa, pude notar que com as dicas que
passei para os que moram comigo, eles absorveram o certo e o errado na hora de economizar e colocaram em
prática. Em relação a água, as pessoas esquecem que é um recurso "ilimitado" e que não está disponível para todos,
logo, os alertei para reduzir o tempo no banho, na hora de lavar os objetos, usar o necessário para não ter
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desperdício. Agora, com a energia elétrica, os alertei que mesmo eles achando que aquele carregador de celular na
tomada sem uso não tinha nada a ver, aquela ação poderia economizar energia de um jeito, que mesmo mínimo,
pode diminuir o valor da conta no final do mês. Por conseguinte, utilizando o exemplo da minha própria residência,
cheguei a conclusão de que nossa relação mudou bastante. Agora, não só eu estou alertando sobre economizar
recursos, mas eles também tiveram uma pré-disposição em alertar, o que teve um efeito positivo, e incentivador as
pessoas que costumam nos visitar e veem que vivemos num ambiente consciente.

O CUIDADO AMBIENTAL E O QUE SUAS REFERÊNCIAS MOSTRAM SOBRE UMA CONDUTA ÉTICA DO CUIDADO
AMBIENTAL EM NOSSO COTIDIANO

O QUE É CUIDADO AMBIENTAL
De acordo com Pedro Roberto Jacobi, o cuidado ambiental está ligado a multiplicação de riscos ambientais e
tecnológicos de graves consequências, sendo assim, ele se torna o elemento chave para se entender as
características, os limites e as transformações da nossa modernidade. É cada vez mais notória a complexidade desse
processo de transformação de uma sociedade cada vez mais não só ameaçada, mas diretamente afetada por riscos
e agravos socioambientais. Os riscos de hoje em dia explicitam os limites e as conseqüências das práticas sociais,
trazendo consigo um novo elemento, a “reflexividade”. A sociedade, produtora de riscos, torna-se crescentemente
reflexiva, o que significa dizer que ela se torna um tema e um problema para si própria. (Jacobi, 2005). A partir
destes tais riscos, surge uma iniciativa de se melhorar o que ainda está em bom estado; ou melhor dizendo: cuidar.
A partir de um estudo feito através da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cuidado ambiental constitui
presença em trabalhos que se concentram no aspecto educativo-formativo da área ambiental. Cuidar do ambiente
é expressão corriqueira em manuais de educação ambiental e em folhetos de campanhas de proteção ambiental,
fazendo supor que as pessoas compreendem e utilizam o significado contido na expressão. Cuidado ambiental
parece ser um elemento presente na maneira das pessoas pensarem e agirem em relação ao ambiente, mas
praticamente ausente como categoria estudada em pesquisas que visam compreender os posicionamentos pró- ou
antiambientais das pessoas. (PINHEIRO; PINHEIRO, 2007).

É TICA DO CUIDADO AMBIENTAL NO NOSSO COTIDIANO
Vivemos numa época onde tudo que é feito, gera uma consequência. As conseqüências geradas no meio ambiente
têm um impacto muito grande, seja ela gerada por grandes empresas ou por um simples desperdício em casa ou no
trabalho. A ética nos dias de hoje entra como forma de alertar os malefícios de um determinado comportamento
no meio social. Devemos entender que temos direitos e deveres dentro de uma sociedade, levando em consideração
que não podemos agir de qualquer maneira por aqui. Logo, partindo deste ponto de vista, entende-se que qualquer
que seja a sua falha, ela gerará impactos. A maneira mais correta de se olhar o mundo é com respeito, sabendo que
ele está disposto a nos dar todas as coisas da sua melhor maneira, mas que devemos nos organizar, para que nada
falte para alguns, e também para que nada seja de consumo exagerado para outras pessoas.

P RATICANDO E PROMOVENDO O CUIDADO AMBIENTAL EM UM COLETIVO DE PESSOAS QUE RESIDEM EM UMA
MORADIA

Sabemos que o cuidado ambiental é a forma consciente de utilizar os recursos, logo, algumas práticas podem ser
úteis nesse trajeto. O descarte adequado do lixo, separação de resíduos sólidos e dos orgânicos, diminuição do
tempo ao tomar banho, escovar os dentes, ou diminuição do tempo e utilização do somente necessário, de qualquer
forma de trabalho que se utilize água, não acender lâmpadas quando não se tem necessidade, evitar a utilização de
carros de passeio quando se pode utilizar transporte público, dentre outras maneiras. Assim, nossos recursos serão
utilizados de maneira correta.
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TEMA: ALIMENTAÇÃO – HORÁRIOS ADEQUADOS DE
ALIMENTAÇÃO
MARIA JACKELINE MARQUES DE SOUSA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Alimentação – Alimentação Saudável
QUESTÕES

Como o consumo de alimentos inadequados influi na minha vida? O que a mudança de hábitos alimentares pode
mudar em meu cotidiano? Como posso mudar a qualidade de vida em relação a minha alimentação? Quais as
principais dificuldades encontradas para manter uma rotina de dieta saudável?
JUSTIFICATIVA

Sempre tive a dificuldade de manter uma alimentação adequada. Quando entrei no ensino médio, isso piorou
bastante já que precisava passar o dia todo fora de casa, ficou ainda mais difícil regular a alimentação. Por mais que
tivessem os horários certos para comer, eu não me alimentava corretamente. Esse costume tornou-se parte do
cotidiano e passei a não me alimentar da forma correta nem na escola, nem em casa. No começo do ensino médio,
comecei a praticar alguns esportes e mesmo que por lazer, ajudavam a me manter mais saudável. Como o tempo
foi passando e as responsabilidades aumentando, eu precisei parar.
Agora, o costume continua ainda mais presente em minha vida pois continuo sem uma rotina de horários fixas e
sem praticar atividades físicas. Quando estou em casa, também não dou importância ao que como. Sei o quanto
poderá ser prejudicial para a minha saúde então espero conseguir regular a minha alimentação e adaptar aos meus
horários.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Espero que os meus estudos sirvam de alerta quanto aos riscos da alimentação inadequada e que possa incentivar
a mudança de hábito alimentar.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE D ADOS

Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

x

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

A S DIFICULDADES EM MANTER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Está se tornando cada vez mais difícil manter uma boa alimentação, já que o hábito alimentar vem se tornando cada
vez mais inapropriado devido a grande quantidade de alimentos industrializados e ricos em gordura e açúcar. Isso
ocorre em função da urbanização e da modernização que a última metade do século XX trouxe. Em decorrência
disso, os problemas de saúde estão se agravando e tornando-se doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes e
doenças cardiovasculares. (ALBUQUERQUE, 2010 e VAZ; BENNEMANN, 2014)
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A mídia, sem dúvidas, tem grande influência sobre diversos aspectos e a alimentação é um deles. Existem várias
propagandas promovendo alimentos, em sua maioria, industrializados e ricos em gordura e açucares, podendo
acarretar em vários problemas de saúde no futuro. Além de incentivar o sedentarismo e trazer com ele, problemas
ligados a diabetes e a obesidade. (SANTOS et al., 2012).

O S HÁBITOS ALIMENTARES
Os hábitos alimentares são desenvolvidos principalmente em casa, a partir do comportamento familiar. Com a nova
rotina e correria do dia a dia, muitos preferem os alimentos industriais pela facilidade e praticidade de preparo.
E de acordo com a Vaz e Bennemann (2014) os comportamentos e hábitos alimentares vão além da necessidade
fisiológica, envolve também a interação social de cada individuo no ambiente familiar e comunitário. Portanto, se a
sua alimentação não está adequada, certamente, a das pessoas ao redor também não está.
Mas é de responsabilidade própria tomar a decisão do que comer e com quem comer. Onde o individuo precisa
comparar, manter prioridades e resistir a impulsos para evitar comer o desnecessário.

O QUE É PRECISO PARA TER UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL ?
De acordo com Santos (2008) comer é uma das necessidades mais básicas do ser humano onde todos reservam
algum tempo para esta ação. Este ato está mais próximo da negação de o que comer. É uma reformulação do gosto
alimentar que podem desestruturar uma vida onde se trata de controlar os desejos do que se deve ou não comer. É
de responsabilidade do individuo tomar a decisão de o que comer, quando comer e com quem comer.
A alimentação saudável é feita por uma diversidade de alimentos que fornecem vários nutrientes para garantir a
manutenção da saúde. Portanto, para ter uma boa alimentação, é preciso, primeiramente, saber o que é uma boa
alimentação e pôr isso em prática.
De acordo com uma pesquisa feita pela revista Superinteressante (1991), a maioria dos brasileiros ignoram o fato
do café da manhã ser a refeição mais importante do dia e/ou não tomam café da manhã ou não se alimentam como
deveriam. Já o almoço é uma das refeições mais consumidas e em maiores proporções. A janta é consumida de fato
que deveria ser, em menores proporções ou são trocadas por alimentos mais leves.

A S VÁRIAS FACES DA DIETA
As dietas sempre existiram, mas a forma como elas estão sendo usadas atualmente é diferente de como ela se
originou. Antigamente a dieta era usada para o prolongamento da vida e agora estão sendo usadas, na maioria das
vezes, para a perda de peso.
A partir do século XIX quando os cientistas começaram a estudar as calorias ingeridas pelos seres humanos e novas
medidas nutricionais foram adotadas para produzir o máximo de energia possível com o mínimo de alimentos, o
corpo humano passou a ser visto como uma máquina. Veio então a restrição e a regulação do que comer. No século
XX começa a busca de uma dieta perfeita para alimentar todos os seres humanos independente da cultura ou classes,
que proporcione uma saúde perfeita e em consequência disso, um corpo perfeito. (SANTOS, 2008)
A mudança de dieta vária de pessoa para pessoa, umas têm a necessidade de mudar por problemas de saúde, como
a diabetes, hipertensão e a diabetes. Outras pessoas mudam por estética e, outras pessoas, mudam por uma série
de fatores. O fato é que a dieta está sujeita a constantes mudanças em nossas vidas e isso pode variar de acordo
com o cotidiano e do convívio de cada pessoa.
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TEMA: USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS ENERGÉTICOS:
HABITOS QUE AUMENTAM A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
DOMICILIAR
MATHEUS DA ROCHA LEITE ANTONIO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Uso sustentável dos recursos energéticos: hábitos e técnicas que aumentam a eficiência energética domiciliar
QUESTÕES

O que é a eficiência energética e em que fatores ela pode ser subdividida? Os equipamentos eletrônicos são
eficientes? Quais os impactos socioambientais provocados pelo desperdício de energia? Quais são as vantagens de
investir na eficiência energética? Quais intervenções melhoram a eficiência energética e reduzem o desperdício da
minha residência?
JUSTIFICATIVA

No momento me intriga saber como meus hábitos e de meus familiares estão relacionados ao desperdício e ao
aproveitamento de recursos energéticos. Por meio dessa observação dos costumes-chave para o desperdício, o
projeto visa propor ações básicas, além de técnicas que, se implementadas, podem reduzir direta ou indiretamente
o mau aproveitamento da energia elétrica. Tendo assimilado os conceitos importantes e adquirido esta
compreensão, o estudo tentará propor novos costumes que, de alguma forma, aumentem a eficiência energética
nos edifícios domiciliares.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O estudo, por ser constituído por ações aplicáveis e simples, poderá ser aproveitado por qualquer pessoa ou
entidade, em escalas maiores ou menores. Ele visa apontar os aspectos mais importantes que devem ser conhecidos
na questão energética e incentivar a auto-observação e reflexão sobre a forma de adquirir e consumir os recursos.
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Essa característica pode provocar um novo hábito de questionar e avaliar os próprios costumes e assim, realizar
melhorias constantes. Por meio das quais, aquele que aplicar estas ações, além de contribuir para a proteção do
ambiente natural, poderá reduzir sua demanda por energia e os custos financeiros.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor

X

FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais

X

FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos

X

Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

E FICIÊNCIA ENERGÉTICA EM EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS
Conceituando o termo, a eficiência energética está relacionada ao quanto de uma energia original, será utilizada
para um fim desejado e o quanto será desperdiçado em outra forma de energia. Exemplificando de maneira simples,
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uma lâmpada converte energia elétrica (energia original) em calor e luz. Como o objetivo da lâmpada é somente
iluminar, a parcela transformada em energia térmica está sendo desperdiçada. Quanto menos eletricidade é
transformada em calor, mais é convertida em energia luminosa e, consequentemente, a eficácia da lâmpada é maior
(Instituto Nacional de Eficiência Energética, 2016).
Para um edifício, significa a redução da sua demanda de energia, a partir de adaptações ao entorno - ao clima local,
topografia, direção dos ventos, etc. - e, também, a diminuição do consumo de energia convencional (vinda de
hidrelétricas na maior parte do Brasil) por intermédio do uso de energia solar para suprir parcialmente as
necessidades de aquecimento, refrigeramento e iluminação (FERRER; GARRIDO, 2013).
Essa eficiência pode ser avaliada tanto para equipamentos eletrônicos como condicionadores de ar, geladeiras e
máquinas de lavar; como para edifícios residenciais, públicos e comerciais.
Considerando que o consumo de energia no Brasil aumentou 35% nos últimos 10 anos e que as edificações são
responsáveis por 50% deste (MMA, 2016a), a eficiência energética residencial é de suma importância para que se
atinja o uso racional de nossos recursos energéticos.
A eficiência de edifícios pode ser medida, assim como a de equipamentos, pela Etiqueta Nacional de Conservação
de Energia (ENCE) do Programa Brasileiro de Etiquetagem (PBE), que surge de uma parceria entre o Inmetro e a
Eletrobrás. A ENCE fornece classificações que vão de E a A, sendo E a menos eficiente e A a mais eficiente. Para
edifícios, são levados em conta três aspectos principais, a envoltória, a iluminação e o condicionamento de ar. Cada
um deles, recebe uma classificação entre E e A e o conjunto dos resultados gera a classificação global do edifício. O
objetivo dessa etiquetagem é o combate ao desperdício e o incentivo ao uso sustentável dos recursos energéticos
nos mais variados tipos de edifício. Este capítulo irá abordar estas três fontes e o aquecimento de água, que é uma
das atividades que mais consome energia em uma residência.

E NVOLTÓRIA
A envoltória de um edifício pode ser definida como o conjunto de paredes, fachada e cobertura. É um dos fatores
mais complicados de se fazer alterações em uma residência, pois exige, na maioria das vezes, obras mais complexas
(MMA, 2016b). A envoltória influencia na transmitância térmica e absortância solar. Que são, respectivamente, a
condutividade térmica de uma superfície, que influencia na quantidade de calor que passa por ela e no isolamento
térmico; e a razão entre a quantidade de radiação incidida sobre um corpo e a quantidade absorvida por ele.
De forma geral, a envoltória está ligada às trocas de calor entre o ambiente e a residência, e nas partes dela como
um todo. Algumas maneiras de melhorar a eficiência trabalhando a envoltória são a pintura das paredes externas
com cores mais claras - que por terem maior albedo refletem mais calor - ou cores mais escuras, para absorver mais
radiação térmica. Uso de telhados verdes nas coberturas, que diminuem a transmissão de calor pela cobertura
(MMA, 2016b). Fazer a limpeza da superfície periodicamente, o que pode retomar entre 90 e 100% de sua
absortância térmica (DORNELLES, 2008). Uso de vidro e outros materiais translúcidos em algumas superfícies, que
promovem o aquecimento do ambiente devido a elevada transmitância desses materiais à radiação solar e
baixatransmitância à radiação infravermelha que fica aprisionada no interior do edifício (FERRER; GARRIDO, 2013).

I LUMINAÇÃO
Este é o fator que, junto do condicionamento de ar, mais consome energia elétrica nos edifícios (MMA, 2016c). Para
o projeto 3E do Ministério do Meio Ambiente, são três os pré-requisitos para a obtenção de um sistema de
iluminação eficiente. São eles a divisão interna dos circuitos, a contribuição da luz natural e o uso de sensores de
desligamento automático. Uma iluminação eficiente precisa proporcionar conforto visual, tendo direção e
intensidade adequadas, além de ausência de ofuscamento e boa definição de cores (LAMBERTS, DUTRA e PEREIRA,
2005). Para evitar o excessivo gasto com iluminação, vale a pena investir em aparelhos mais eficientes, para se ter
menor gasto e na iluminação natural, que quão melhor for aproveitada, menos iluminação artificial será necessária.

152

Observar as potências das lâmpadas para cada local é um bom caminho, assim podemos usar lâmpadas mais fracas
onde a necessidade de iluminação for menor, por exemplo. Substituição de lâmpadas tradicionais por lâmpadas de
LED, que têm maior durabilidade e são mais eficientes por não produzirem calor (MMA, 2016c). Construir o hábito
de não deixar luzes acessas onde não há quem precise delas é também uma boa forma de reduzir o consumo de
energia. Instalação de luminárias altas o suficiente para iluminar as superfícies adjacentes (LAMBERTS, DUTRA;
PEREIRA, 2005). Para sistemas de iluminação natural, podem-se usar filtros como persianas e cortinas para reduzir
a luz onde for muito intensa. Construção de janelas, sacadas e paredes ou coberturas translúcidas podem iluminar
regiões onde a luz não chegava anteriormente (FERRER; GARRIDO, 2013).

C ONDICIONAMENTO DE AR
O condicionamento de ar é feio pelo controle das cargas térmicas do edifício, para a regulação da temperatura de
acordo com a vontade do morador (FILHO; PEDRINI, 2011). Filho e Pedrini (2011) também dizem que “Os sistemas
de condicionamento de ar dedicados a proporcionar conforto térmico em edificações comerciais e residenciais
devem possibilitar o controle das condições de temperatura, umidade, movimentação e renovação do ar nos
ambientes internos, mantendo a qualidade do ar interior em níveis adequados à ocupação humana. ”
Para o aquecimento e o resfriamento do local, as intervenções são de naturezas próximas com as de iluminação,
sendo então o uso de equipamentos mais eficientes e o aproveitamento da ventilação e calor natural. Relacionado
à eficiência dos equipamentos, o INMETRO disponibiliza informações sobre a eficiência de aparelhos de ar
condicionado, temos também a etiquetagem já mencionada da ENCE. Já os sistemas de refrigeração e aquecimento,
naturais exigem obras, pois necessitam de diversos fatores como ambientes amplos para circulação das correntes
de ar, disposição de aberturas como janelas e portas amplas (ECODESENVOLVIMENTO, 2016).

A QUECIMENTO DE ÁGUA
O último fator a ser abordado será o aquecimento de água, que é feito no Brasil majoritariamente por chuveiros
elétricos. Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2016d), chuveiros elétricos consomem cerca de 24% da energia
elétrica de uma residência e 73% das casas brasileiras possuem esse tipo de chuveiros. Além disso ele enfatiza que
o Brasil, é um dos poucos países no mundo que usa esse tipo de tecnologia. A solução apontada pelo mesmo é o
aquecimento solar da água. Os painéis solares utilizados para esse fim têm custo médio de 2000 reais para uma
família com 4 integrantes e sua vida útil mínima é de 20 anos, para completar, o retorno do investimento é bem
rápido, vem em cerca de 2 anos (MMA, 2016d). Além disso, existem painéis fabricados com tecnologia nacional, que
geram cerca de 42 mil empregos em 200 fabricas ao longo do país.

I MPACTOS SOCIOAMBIENTAIS DO DESPERDÍCIO
O uso eficiente dos recursos energéticos, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2016a), é um dos meios
pelo qual o governo brasileiro pretende reduzir suas emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 45% até o ano de
2030. Portanto, o uso racional dos recursos energéticos é diretamente proporcional à redução do efeito estufa e do
aquecimento global. Deve-se considerar também que o desperdício energético não impacta só o meio ambiente,
mas impacta também as comunidades humanas, o que torna necessárias ações de gestão socioambiental (BRAGA;
FERREIRA, 2015). Tendo em vista que quanto maior a demanda, mais fontes geradoras de energia são necessárias e
que 76,9% de nossa matriz energética é baseada em hidrelétricas (BRAGA; FERREIRA, 2015): Os impactos sociais e
ambientais gerados por elas são efeitos direto do desperdício de energético. Nessa lista entram o deslocamento de
populações tradicionais, alteração dos ciclos hidrológicos, emissões de metano para a atmosfera (mesmo que em
pequena quantidade).
Sabendo desses impactos, os benefícios do investimento em eficiência energética vão além do mais evidente que é
a redução da demanda e, consequentemente, dos custos, o que fornece rentabilidade aos investidores. Existem os
benefícios diretos do combate ao aquecimento global, pela redução da emissão de GEE e pelo maior uso de recursos
naturais renováveis. Por fim, esses investimentos pautados na eficiência energética também aumentam a
competitividade nas indústrias, dinamizando a economia (FERRER; GARRIDO, 2013).
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C ONCLUSÃO
Este breve estudo pôde levantar de forma geral algumas informações a respeito da eficiência energética em edifícios
residenciais, que é um ramo de importância crescente nesse momento de combate às mudanças climáticas após a
21ª Conferência do Clima (COP 21). Descobriu-se que esses ramos têm encontrado investimentos no Brasil, por meio
de programas como o PBE edifica, além de diversas plataformas online, vídeos entre outras ferramentas para
disseminar esses conhecimentos.
Ocorreu que a quantidade e complexidade das informações são mais amplas do que era esperado, por isso não foi
possível tratar de muitos aspectos relacionados ao assunto nesse breve estudo. Além disso, algumas questões
propostas não foram respondidas e o estudo não pôde ser implementado na residência do autor como era o plano
original. Por fim, encontrar costumes e hábitos que promovessem a melhoria da eficiência energética não foi tão
simples, e a maioria das soluções propostas acabam por envolver obras estruturais no edifício.
Estudos posteriores podem ampliar os conhecimentos aqui abordados e buscar simplificar ainda mais as
intervenções possíveis de forma que sejam mais aplicáveis e possam de fato mudar essa relação de desperdício
excessivo hoje existente.
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APÊNDICE

Tabela 1 - Materiais das paredes e sua transmitância térmica segundo o INMETRO
Materiais da parede / Dimensões (cm)

Transmitância
térmica
[W/(m²K)]

Concreto Maciço 10cm.

U = 4,40.

Tijolo Maciço 10cm.

U = 3,65.

Gesso interno 2,0cm + Bloco cerâmico 14,0 x 19,0 x 29,0cm + Argamassa externa 2,5cm +
Pintura externa.

U = 1,74.

Gesso interno 0,2cm + Bloco cerâmico 14,0 x 19,0 x 29,0cm + Argamassa externa 2,5cm +
Pintura externa.

U = 1,85.

Sem revestimento interno + Bloco cerâmico 14,0 x 9,0 x 24,0cm + Sem revestimento externo.

U = 2,37.

Argamassa interna 2,5cm + Bloco cerâmico 9,0 x 19,0 x 19,0cm + Argamassa externa 2,5cm
+ Pintura externa.

U = 2,39.

Argamassa interna 2,5cm + Bloco cerâmico 12,0 x 19,0 x 19,0cm + Argamassa externa 2,5cm
+ Pintura externa.

U = 2,24.

Tabela 2 - Materiais da cobertura e sua transmitância térmica segundo o INMETRO.
Materiais da cobertura / Dimensões (cm)

Transmitância
térmica
[W/(m²K)]

Laje maciça 10,0cm + Sem telhamento.

U = 3,73.

Laje maciça 10,0cm + Câmara de ar > 5,0 cm + Telha cerâmica.

U = 2,05

Laje pré-moldada 12cm (concreto 4cm + lajota cerâmica 7cm + argamassa 1cm) Sem
telhamento

U = 2,95.

Forro PVC 1,0cm + Câmara de ar > 5,0 cm + Telha cerâmica.

U = 1,75.

Forro madeira 1,0cm + Câmara de ar > 5,0 cm + Telha cerâmica.

U = 2,02.

Laje maciça 10,0cm + Terra argilosa seca 10cm + Vegetação (Telhado vegetado extensivo)

U = 2,18.

Laje pré-moldada 12cm (concreto 4cm + lajota cerâmica 7cm + argamassa 1cm) Terra
argilosa seca 10cm Vegetação (Telhado vegetado extensivo)

U = 1,88.

Laje pré-moldada 12cm (concreto 4cm + lajota cerâmica 7cm + argamassa 1cm) + Terra
argilosa seca 40cm + Vegetação (Telhado vegetado intensivo)

U = 0,90.
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TEMA: REDUÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA A PARTIR DA
ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA
PÂMELA GADELHA DA SILVA BASTOS
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Alimentação – Redução da pegada ecológica a partir da alimentação vegetariana
QUESTÕES

Quais impactos a alimentação onívora e a alimentação vegetariana tem sobre o meio-ambiente? Como medir estes
impactos? Como mitigar estes impactos e tornar minha existência no planeta o mais sustentável possível através
dos meus hábitos alimentares? Como viabilizar o vegetarianismo para torná-lo mais acessível?
JUSTIFICATIVA

O objetivo deste estudo é entender a problemática do consumo de produtos de origem animal sob a ótica da Ciência
Ambiental. Para isso, foi necessário refletir criticamente em busca de uma maior conscientização para o exercício da
cidadania socioambiental. Durante o processo de pesquisa para a elaboração destes resultados foram encontradas
evidências milenares de que o consumo da carne sempre foi problematizado, principalmente pelas civilizações
orientais, que possuíam um olhar mais holístico e integrador do ser humano em relação aos seus próximos e ao
planeta. Foram encontradas referencias as obras de Platão, importante filósofo grego, as escrituras hindus (os Vedas
Indianos), e os primeiros escritos Budistas, que desde milênios antes do surgimento da civilização contemporânea,
já buscavam adotar uma dieta vegetariana devido ao conhecimento de que a criação animal deve dispor de maiores
recursos do que a agricultura. Estes recursos eram descritos como recursos da natureza e da economia, sendo
considerado que esgotamento de recursos leva à busca por novos.
Desta forma, há uma demanda em crescente escala, o monopólio de grandes áreas de terra para o sustento de
poucos, a transformação de florestas em pastos e a consequente necessidade de invasão de territórios vizinhos,
além da privação de recursos alimentares para indivíduos de alguns setores da sociedade. Assim, este estudo busca
entender a questão do consumo de carne pela civilização contemporânea, se aprofundar quanto aos impactos
ambientais gerados pela indústria da carne e como medir estes impactos, para assim demonstrar como a abstinência
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de produtos de origem animal podem contribuir para a sustentabilidade do planeta. Busca também possibilitar
alternativas que viabilizem a adoção do vegetarianismo.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Por que atualmente não enxergamos o nosso consumo alimentar como um problema ambiental? Pois a maior parte
das críticas à destruição de recursos naturais se concentram nos “agentes impessoais”, como grandes corporações,
modelo de governo desenvolvimentista dos países mais ricos, desmatamento por madeireiras, emissão de CO² pelas
indústrias, extinção de espécies pela caça de animais silvestres, etc. Poucos são aqueles que se conscientizam que
são as nossas atitudes e hábitos diários, os principais responsáveis pelas degradações ambientais. Entre estes
poucos, alguns perceberam que o fato de nos mantermos no topo da cadeia alimentar é o fator mais impactante
dessa degradação, pois buscaram se informar sobre a complexidade do sistema agropecuário e se depararam com
a relação direta entre esse sistema e o esgotamento dos recursos naturais e a condição de miséria da maior parte
da população do planeta.
Desta forma, este estudo busca elucidar essa questão, e trazer ao conhecimento do maior número de pessoas
possível estas relações de caráter exploratório e abusivo. Assim, a maior contribuição deste estudo será a
conscientização a respeito dos malefícios da indústria da carne, principalmente frente aos impactos ambientais e
insustentabilidade do modelo atual de vida ocidental. Além disso, este estudo busca proporcionar alternativas ao
consumo de produtos de origem animal, através da divulgação de informações pertinentes e facilitadoras para
aqueles que querem optar por uma alimentação vegetariana.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
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Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais

X

FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe

X

FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

A PEGADA ECOLÓGICA EM RELAÇÃO COM A ALIMENTAÇÃO
Neste tópico serão abordados os conceitos que foram necessários para o desenvolvimento deste estudo:
Sustentabilidade e Pegada Ecológica, para que possam ser relacionados com a alimentação onívora e vegetariana.
Para melhores níveis de compreensão, classificaremos a alimentação em 3 tipos principais dietas: onívora
(indivíduos que consomem diversos tipos de carnes e produtos de origem animal), ovolactovegetariana (indíviduos
que consomem apenas leite e ovos dentre os alimentos originários de animais) e vegetariana (indivíduos que não
consomem nenhum tipo de alimento de origem animal). Além disso, será utilizado o termo “em transição” para
indivíduos que estejam atualmente se adequando às dietas vegetarianas, porém ainda consumindo ocasionalmente
alimentos provenientes de animais (também chamados de semi-vegetarianos).

C ONCEITUANDO SUSTENTABILIDADE
Sustentabilidade, de acordo com o Relatório Brundtland (1983, apud LISBOA E BARROS, 2010), é a habilidade de
uma geração em suprir suas necessidades de recursos sem que haja comprometimento para as próximas gerações
em suprir suas próprias necessidades. É importante salientar que o desenvolvimento sustentável se baseia em 3
pilares: ambiental, econômico e social. Desta forma, para ser considerado sustentável, a proposta é cuidar não
somente dos ecossistemas terrestres, mas possibilitar que todas as pessoas, no presente e no futuro, possam atingir
satisfatoriamente níveis de realização social e econômica enquanto podem fazer uso dos recursos ambientais,
preservando espécies e habitats. De acordo com o Relatório Planeta Vivo 2008 (apud LISBOA; BARROS, 2010) caso
o ser humano não se enquadre em um modelo de desenvolvimento sustentável, modificando o atual modelo de
consumo mundial, poderemos enfrentar um colapso dos recursos naturais a partir de 2030. A previsão é que neste
período a demanda pelos recursos ecológicos seja o dobro do que o planeta pode oferecer.

C ONCEITUANDO PEGADA ECOLÓGICA
Para entender o conceito de pegada ecológica, primeira é preciso entender o conceito de biocapacidade. Para Cervi
e Carvalho (2007), biocapacidade é a quantidade de área terrestre e aquática biologicamente produtiva no planeta.
É necessário estar ciente que entre 1970 e 2000, houve uma redução de 40% na biocapacidade da Terra (LISBOA;
BARROS, 2010), e a tendência é se diminua cada vez mais à medida que depletamos os sistemas naturais de suporte
a vida. Neste contexto, foram criados instrumentos para mensurar a sustentabilidade do ser humano e de seus
processos no planeta. Para Van Bellen (2004, apud NASCIMENTO 2012) a importância da utilização de instrumentos
de medida para análise de questões relacionadas à sustentabilidade é que estes instrumentos auxiliam a transformar
preocupações em ações concretas. A atribuição de valores às atividades analisadas possibilita a comparação entre
estas. Possibilita também o estabelecimento de metas à serem cumpridas com o objetivo de minimizar os impactos
ambientais da organização ou do indivíduo. Dentre os variados indicadores de sustentabilidade, atualmente o mais
utilizado é a Pegada Ecológica, devido à sua ampla abrangência e aplicabilidade (CERVI; CARVALHO, 2007). Nesta
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pesquisa foi utilizada a calculadora eletrônica de Pegada Ecológica disponibilizada pela Rede Global da Pegada
Ecológica. Para gerar o cálculo, compara-se as áreas (expressas em hectares globais) necessárias para:
•
•
•
•

Produção de Energia x Pegada de Carbono
Moradia e Infraestrutura humana x Área construída
Produção de papel e madeira x Áreas de floresta
Produção de alimentos e fibras x Pastagens, plantações e áreas de pesca.

Onde os valores em área encontrados à esquerda são a demanda do ser humano sobre a natureza, os recursos que
consumimos e seus devidos impactos ambientais, versus os valores em área encontrados à direita, que representam
o espaço efetivamente existente no planeta, ou seja, sua biocapacidade. Com este comparativo, conclui-se à respeito
da sustentabilidade do sistema (GLOBAL FOOTPRINT NETWORK, 2016)
Segundo o relatório Living Planet Report 2006, da World Wide Fund (apud CERVI; CARVALHO, 2007), a pegada
ecológica per capita do brasileiro, em 2003, era equivalente a 2.1 hectares globais. Em comparação, para o restante
do mundo a pegada ecológica per capita era equivalente a 2.2 hectares globais, sendo que o limite da biocapacidade
global é de apenas 1.9 hectares globais per capita, desta forma, haveria um déficit ecológico de 0,4 hectares globais
per capita. Ainda de acordo com Cervi e Carvalho (2010), em estudos de pegada ecológica realizados no Rio de
Janeiro, constatou-se que no ano de 2003, o consumo da população carioca excedeu a biocapacidade do município
em quase 200 vezes, revelando um grande overshoot ecológico. É um modelo insustentável, pois há necessidade de
importar recursos e exportar resíduos, apropriando-se da capacidade de produção e regeneração de outras áreas,
o que a longo prazo acarreta na exaustão destes recursos e consequentemente na diminuição da capacidade de
regeneração ambiental das regiões impactadas. Ao analisar a pegada, constatou-se que o consumo de alimentos,
somados à emissão de CO² juntos, são responsáveis por 8 6% do consumo. Constatou-se também que o mau uso,
caracterizado pelo desperdício e excesso, agrava a situação. Deste consumo, boa parte poderia ser minimizada,
basta que sejam feitas algumas mudanças em hábitos e posturas individuais e coletivas.

A PEGADA ECOLÓGICA DA ALIMENTAÇÃO
Após a análise da pesquisa da pegada ecológica realizada para este estudo, pôde-se perceber, que, entre todos os
entrevistados, a área mais significativa da pegada foi a alimentação. Mesmo entre os entrevistados com hábitos
alimentares vegetarianos, a área necessária, em hectares, para suprir as necessidades alimentares foi superior à
todas as outras áreas. Desta forma, há de se considerar que o consumo de alimentos é o principal fator de impacto
ambiental do cálculo.
Isolando os valores em hectares encontrados apenas pela produção de alimentos, encontramos que a dieta onívora
representa 1,3 ha por pessoa, enquanto que a dieta ovolactovegetariana representa 0,21 ha por pessoa, e a dieta
vegetariana representa apenas 0,07 ha por pessoa (COWSPIRACY, 2014). Ainda, há de considerar a quantidade de
carne consumida. O valor de 1,3 ha foi encontrado para pessoas que consomem carne algumas vezes por semana,
2,1 ha para os que consomem carne algumas vezes por semana e 2,8 ha para os que consomem carne uma ou duas
vezes por dia (ver tabela no anexo).

I MPACTOS AMBIENTAIS DA INDÚSTRIA DA CARNE
Primeiramente, é necessário classificar os principais impactos ambientais causados pela indústria de produção
animal para o consumo humano. Focaremos nos fatores relacionados com a pegada ecológica: uso de solo
(desmatamento, erosão e esgotamento), emissão de gases poluentes, uso de recursos hídricos (gasto de água,
poluição e esgotamento) e desmatamento.

U SO DE SOLO
O uso do solo se caracteriza como 3 principais fatores, referentes à área total necessária para a produção do gado
bovino: desmatamento, erosão e esgotamento do solo. Sabe-se que certas regiões, como os pampas ou os campos
sulinos por exemplo, são planícies mais apropriadas à criação do gado, e nestes casos não é necessário o desmate
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de florestas nativas para a atividade, porém, mesmo nestas áreas, o uso excessivo do solo para pecuária causa
compactação, erosão e esgotamento do solo.
Primeiramente é necessário dizer que a criação do gado requer no mínimo 1 hectare de terra por boi, porém no
Brasil, os pastos abertos a partir de conversão de florestas nativas não são capazes de sustentar grandes rebanhos
por unidade de terra. São necessários 3 a 5 hectares para o boi subsistir nesses terrenos. (WINCKLER, 1992, apud
GREIF, 2002). Para melhor ilustrar a extensão necessária de solo, considerando o valor de 1,5 hectares por boi, caso
toda a população dos EUA comesse carne todos os dias, seria necessária uma área equivalente a todo território dos
EUA, Canadá, Médico, e metade da América Latina (COWSPIRACY, 2014).
Em relação à erosão e ao esgotamento do solo, calcula-se que cerca de 85% da perda total de solo nos EUA seja
devido à pecuária. Este solo compactado e desertificado não é mais apropriado nem ao pasto, menos ainda à
agricultura. Estima-se que para cada quilo de carne ou frango produzido, 2,2 kg de solo é perdido (LAPPÉ, 1982;
ROBINS, 1987; DURNING, 1991; apud GREIF, 2002).
A cada 18 segundos, o equivalente a 1 hectare é desmatado para pasto, isso representa cerca de 1 campo de futebol
por segundo. Dentro dente contexto, a Amazônia é considerada o maior vetor de desmatamento do mundo,
correspondendo a 1 à cada 8 hectares desmatados. O governo brasileiro admite que a agropecuária é a principal
responsável pelo desmatamento, correspondendo à 80% do total do desmate. (MARGULIS, 2004, apud FESTA, 2015).
Estudos mostram que a floresta amazônica pode desaparecer nos próximos 10 anos, e atualmente, em relação à
extinção de biodiversidade no local, enfrentamos a realidade da perda de 100 espécies por dia (COWSPIRACY, 2014).
É importante ressaltar que alguns estudos culpam a monocultura da soja e do milho transgênicos pelas maiores
perdas de área de floresta, o que pode ser diretamente relacionado à pecuária considerando que 70 a 90% da soja
produzida é direcionada para a alimentação do boi. Nos últimos 20 anos, vem tentando-se alarmar o mundo a
respeito das consequências da indústria pecuária, principalmente na Amazônia, que naturalmente não tem
estrutura para comportar esta atividade, porém mais de 1.100 ativistas que tentaram se levantar contra esta
indústria foram assassinados no Brasil. (COWSPIRACY, 2014)

E MISSÃO DE GASES POLUENTES
Nos anos 80, estudos já comprovavam que 12% do aumento global de temperatura devido à emissão de gases de
efeito estufa se deviam à emissão de metano através da flatulência do gabo bovino (LAPPÉ, 1982, apud GREIF, 2002).
Esse valor tende à aumentar, a medida em que as maiores populações mundiais, como a Chinesa, começam a ter
mais acesso à carne e aumentam o consumo desta. Em 2006, a ONU declarou que a indústria dos transportes era
responsável por 13% da emissão de CO² para a atmosfera, enquanto que a indústria pecuária era responsável por
18%. Estes valores foram revistos pela WorldWatch em 2009, ao considerarem que não são somente os gases
emitidos pelos animais que devem ser levados em conta, mas todos os gases emitidos pela conversão de florestas
em pastos, pelo cultivo e transporte de grãos para alimentar esses rebanhos, pelo transporte dos animais e dos
produtos derivados deles, além de todos os excrementos gerados por estes. Desta forma, o valor foi recalculado e
agora sabe-se que 51% de toda a emissão de gases de efeito estufa se deve à indústria da carne. (apud FESTA, 2015).
Para termos uma comparação, por quilo de carne: o boi emite 24 kg ²de CO², o carneiro emite 17 Kg de CO², o porco
emite 6 kg de CO² e o frango emite 4,5 kg de CO² (ver imagem em anexo).

U SO DE RECURSO HÍDRICOS
Muito é dito a respeito da economia de água nas residências, e nos últimos anos temos visto populações inteiras
passando por racionamento de água no Brasil, devido à chamada “crise hídrica”, que atingiu milhares de pessoas
em regiões onde a água voltada para o consumo domiciliar se encontrava escassa. Porém, mais de 50% de toda a
água consumida no Brasil é utilizada para atividade agropecuária. Nos EUA, a produção de gado chega a consumir
80% de toda a água utilizada no país. O consumo doméstico representa uma parcela muito pequena do consumo de
água (FESTA, 2015). Para se ter uma ideia, a produção de 1 hambúrguer de 110g gasta aproximadamente 2,5 mil
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litros de água, o que equivale a dois meses de banho para uma pessoa. Pesquisas demonstram que uma dieta onívora
requer mais de 15 mil litros de água por pessoa/por dia, enquanto que uma dieta vegetariana requer mil litros de
água por pessoa/por dia. Em São Paulo, para a criação de frangos, estima-se que são gastos cerca de 114 milhões de
litros de água por dia (produção de 12 milhões de frangos por dia) (WWF, 2011, apud FESTA, 2015). Para a criação
de camarões em cativeiro, gasta-se 50 mil litros de água para a produção de 1 kg de camarão. (MALVEZZI, 2006,
apud FESTA, 2015). Para ilustrar o quão absurdo é este gasto, considere que para cada quilo de alimento produzido:
O camarão gasta 50 mil litros, a manteiga gasta 18 mil litros, o boi gasta 17 mil litros, o carneiro gasta 6 mil litros, o
porco gasta 5 mil litros, o queijo gasta 5 mil litros, o frango gasta 4 mil litros, o leite de vaca gasta 1 mil litros,
enquanto que o arroz gasta 3 mil litros, a banana gasta 500 litros e a batata gasta 132 litros. (MALVEZZI, 2006; WWF,
2011, PLANETA SUSTENTÁVEL, apud FESTA, 2015)
Além do gasto de água, há de se considerar a poluição emitida para os oceanos e lençóis freáticos devido à
contaminação por efluentes da indústria agropecuária. Sangue, gordura, vísceras, urina e fezes impregnam a água
com antibióticos, hormônios, pesticidas e outros materiais tóxicos advindos de fertilizantes químicos e agrotóxicos.
Além disso, a falta de tratamento dos dejetos destes animais é preocupante. Nos EUA, 5 milhões de kg de esterco
são emitidos por segundo pelo gado, e não recebem qualquer tratamento de esgoto (LAPPÉ, 1982 apud GREIF,
2002). Esse excremento causa grande eutrofização de lagos e cursos d’água, causando grande mortalidade de peixes
e qualquer vida aquática.
Agora referente à vida aquática, sabe-se que a pesca predatória já deletou a maior parte dos nossos estoques
naturais de peixe nos oceanos. 75% das zonas de pesca se encontram atualmente esgotadas, mortas ou
sobreexploradas (COWSPIRACY, 2014). Além disso, há de se considerar que, devido à pesca predatória com imensas
redes submersas, à cada 450 g de peixe comercial, são capturados 2,2 kg de outras espécies marinhas, entre
tartarugas, golfinhos e tubarões. Estamos sob ameaça de uma extinção em massa da biodiversidade nos oceanos,
pois a atual demanda de peixes é maior do que a capacidade dos sistemas marinhos se regenerarem, assim, estimase que por volta de 2048 não haverá mais peixes no oceano (WORM et al. 2006, apud FESTA, 2015).

M ITIGAÇÃO DOS IMPACTOS ATRAVÉS DA MUDANÇA DOS HÁBITOS ALIMENTARES
Após apresentarmos os dados referentes aos impactos ambientais do consumo de carnes e derivados, é o momento
de refletirmos sobre como podemos modificar esta realidade e fazer uma transição em direção à sustentabilidade
no planeta.

O QUE O VEGETARIANO POUPA AO MUNDO ?
Estudos demonstram que, em relação à dieta onívora, o vegetariano produz metade do CO², consome 1/11 do
petróleo, 1/13 da água e 1/18 da extensão de terra. Ou seja, quantificando, uma dieta baseada em plantas e vegetais,
poupa por dia:
•
•
•
•
•

4.158 Litros de água;
20 kg de grãos;
3m² de florestas;
9 kg de CO² ;
A vida de 1 animal. (COWSPIRACY, 2014)

Além disso, há de se considerar os custos externalizados da indústria da carne. Como foi demonstrado, a dimensão
de recursos naturais necessários para sustentar uma dieta onívora é extremamente superior a quantidade de
recursos necessários para sustentar uma dieta vegetariana. Todavia, caso os custos ambientais fossem computador
no valor dos produtos de origem animal, consumir carne seria inviável. Desta forma, a indústria agropecuária conta
com diversos subsídios do governo, e a única forma que ela pode obter lucro é internalizando os custos para a
sociedade. Calcula-se que cerca de US$ 14 bilhões seja o valor dos custos externalizados da pecuária nos EUA. Caso
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a carne fosse vendida ao público pelo seu valor real, um sanduíche Big Mac, por exemplo, sairia de US$ 4,00 para
US$ 11,00 (COWSPIRACY, 2014). Para manter os valores das carnes acessíveis, há um aumento artificial do preço
dos outros alimentos, impondo parte dos custos da indústria pecuária à sociedade. Um estudo realizado pelo
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS) demonstrou que para cada R$ 1
milhão em receitas, a pecuária extensiva gera R$ 22 milhões em impactos ambientais (FESTA, 2015). Ainda assim,
há milhões de pessoas ao redor do mundo que não tem acesso à carne por limitação de recursos financeiros. Estas
pessoas pagam para que outras mais favorecidas possam consumir carne, pois elas próprias tem acesso limitado à
produtos de origem vegetal, que precisam ser adquiridos por valores acima do valor real para que pessoas onívoras
possam consumir produtos de origem animal por valores abaixo do valor real.

P ESQUISA “R EDUÇÃO DA PEGADA ECOLÓGICA A PARTIR DE HÁBITOS DE CONSUMO VEGETARIANOS ”
Foi aplicado um questionário fechado com 30 indivíduos, selecionados independentemente do tipo de dieta
adotada, para o cálculo da pegada ecológica de cada um. A calculadora utilizada foi a disponível no Global Footprint
Network (http://www.footprintnetwork.org/en/index.php/GFN/page/calculators/), e os resultados foram avaliados
de acordo com as respostas relativas ao consumo de produtos de origem animal.
O resultado da pesquisa demonstrou que, em todos os indivíduos, mesmo nos vegetarianos estritos, a maior área
da pegada (a que exige maior extensão de hectares globais) é a área da alimentação (ver imagem nos anexos).
Porém, o valor da pegada pode ser reduzido consideravelmente ao se modificarem os hábitos de consumo
alimentares. Nos indivíduos estritamente vegetarianos, o valor médio da pegada ficou em 1,7 hectares globais, o
que está abaixo da biocapacidade do planeta e é um resultado muito gratificante em termos de sustentabilidade
ambiental. Nos indivíduos ovolactovegetarianos o valor médio da pegada ficou em 1,9 hectares globais, o que é
exatamente o limite da biocapacidade do planeta. Já nos indivíduos “semi-vegetarianos” (em transição para
ovolactovegetarianos), o valor médio foi bem superior, ficando em 2,3 hectares globais, superior inclusive ao valor
médio da pegada ecológica do Brasileiro (que é 2,1 hectares globais). Os entrevistados que declaram consumir carne
tiveram o valor de 3 hectares como sua média de pegada ecológica. (ver gráficos demonstrativos no apêndice).

P ESQUISA “C ONSCIÊNCIA SOCIOAMBIENTAL DO INDIVÍDUO VEGETARIANO ”
Foi aplicado um questionário aberto com 16 indivíduos. Destes, cerca de um quarto se classificou como vegetarianos
e um quarto como ovo-lacto-vegetarianos. Cerca de um quinto dos indivíduos declararam que tentam reduzir o
consumo de carnes, porém não o eliminaram da dieta. Apenas um indivíduo declarou que consome carne
indiscriminadamente, e os restantes podem ser classificados como indivíduos em transição para o vegetarianismo
ou para o ovolactovegetarianismo (ver gráfico no apêndice). Em breve análise, pode-se perceber que todos os
indivíduos que responderam ao questionário têm algum conhecimento sobre os impactos socioambientais da
indústria da carne, e quase todos mencionaram o desmatamento como um destes impactos. Em relação ao motivo
que os levou a se tornarem vegetarianos, muitos dos que se tornaram mencionam motivos de saúde, o que
demonstra que também tem algum conhecimento sobre os impactos da alimentação saudável sobre o corpo.
Também foram mencionados motivos éticos, por amor aos animais e devido aos danos ambientais. Pode ser
percebido que quanto mais restrito o consumo de produtos derivados de animais, mais conhecimento os
entrevistados demonstraram saber a respeito dos impactos ambientais causados pela indústria da carne.
Cerca de um terço dos entrevistados considera que não tem informações suficientes sobre os aspectos nutricionais
da dieta vegetariana. Foi percebida grande necessidade de mais informações sólidas a respeito da questão
nutricional, pois muitos mencionaram da dificuldade de encontrar dados confiáveis na internet, e alguns
entrevistados apontaram que mesmo médicos e nutricionistas não possuem informações o suficiente a respeito do
vegetarianismo. Pode-se perceber também que uma certa parcela dos entrevistados (principalmente os que ainda
não se tornaram vegetarianos) menciona certos mitos clássicos do vegetarianismo que acreditam que os impede de
completar a transição.
A respeito do valor financeiro da alimentação, metade dos indivíduos informou que percebeu diminuição dos custos
após se tornar vegetariano. A outra metade dos indivíduos, que ainda não completou a transição, acha o custo da
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alimentação muito alta. Pode-se perceber que o motivo pelo qual os entrevistados consideram alto o custo da
alimentação é a busca por alimentos industrializados que “imitam” alimentos de origem animal (como “carnes”
vegetais enlatadas, “queijos” vegetais, “leites” de soja ou de amêndoas, etc.). Pode-se supor que o desconhecimento
das reais necessidades nutricionais leve estes indivíduos em transição a optar por estes alimentos, acreditando que
eles se assemelham nutricionalmente à alimentos de origem animal. Outros motivos que podem levar os indivíduos
a consumir estes industrializados é falta de tempo para preparar seus alimentos em casa, ou apego emocional aos
alimentos que costumavam consumir antes de optar pelo vegetarianismo. De qualquer maneira, pode-se perceber
uma elitização do mercado de alimentos vegetarianos, o que encarece o preço dos produtos industrializados e dos
restaurantes que oferecem opções vegetarianas, e isso foi apontado pela maioria entrevistados como o aspecto que
mais dificulta a alimentação vegetariana.
Ademais, a maioria também mencionou como dificuldade a falta de opções vegetarianas para comer na rua, e alguns
mencionaram dificuldades como apego emocional e psicológico à pratos tradicionais ou eventos sociais que tenham
a carne como destaque. Para viabilizar o vegetarianismo, todos os entrevistados apontaram como solução a maior
divulgação e conscientização a respeito dos benefícios (sejam para o corpo ou para o meio-ambiente), e alguns
também mencionaram a necessidade de mais opções nos supermercados e restaurantes.

V IABILIZAÇÃO DO VEGETARIANISMO EM TERMOS SOCAIS , DE SAÚDE E ECONOMIA FINANCEIRA
Esta questão precisará de maior aprofundamento e pesquisas para ser inteiramente respondida, porém, de forma
preliminar, foram encontrados diversos materiais sobre o tema, que serão apontados nos tópicos abaixo.

C OMO ADEQUAR A DIETA BUSCANDO UMA SAÚDE MELHOR PARA VOCÊ E PARA O PLANETA
Como foi percebido ao longo deste estudo, a adoção de hábitos alimentares vegetarianos é um passo essencial para
aqueles que buscam uma melhor saúde para o planeta, em termos socioambientais. Em questões de saúde para o
corpo, foram encontradas diversas fontes seguras que convergem na opinião de que indivíduos que não consomem
carne são indivíduos com menores chances de desenvolver inúmeras doenças (SLYWITCH, 2010). Principalmente
doenças cardiovasculares, alguns tipos de câncer, obesidade, diabetes e pressão alta, que são doenças que
acometem uma grande parcela da população ocidental, podem ser associadas ao consumo excessivo da carne. A
OMS (Organização Mundial de Saúde) preconiza um consumo máximo de 100g de carne por dia, o que está muito
abaixo das quantidades ingeridas pela população onívora no Brasil e nos EUA, o que poderia explicar o aumento no
índice das patologias mencionadas acima. Para o Dr Slywitch, médico especialista em nutrição vegetariana, a
alimentação adequada é aquela nos oferece uma quantidade equilibrada de todos os nutrientes necessários para
manter a saúde. De acordo com ele e os diversos estudos científicos de referência, a dieta vegetariana e
ovolactovegetariana, desde que bem planejada, é adequada a todos os estágios do ciclo de vida, inclusive a gestação,
lactação e infância.
Neste contexto, há alguns cuidados devem ser tomados ao optar-se por uma alimentação vegetariana, que é o
planejamento alimentar (abordado no próximo tópico) e a ingestão de vitamina B12. A vitamina B12 é o único
nutriente que não pode ser encontrado em quantidades suficientes em uma alimentação estritamente vegetariana
(os ovolactovegetarianos podem conseguir quantia suficiente em ovos e leite desde que planejem sua dieta).
Entretanto, a deficiência de vitamina B12 ocorre em 50% dos indivíduos onívoros, desta forma, independentemente
do tipo de dieta escolhida, é interessante verificar se seus níveis de B12 estão dentro do ideal ou se precisam de
suplementação. No caso dos vegetarianos estritos, é essencial consultar um profissional de saúde (de preferência
que seja familiar com a nutrição vegetariana) e caso necessário, realizar a suplementação (SLYWITCH, 2010). Outro
cuidado importante é conhecer a respeito dos fatores não nutricionais. Alguns alimentos, como os feijões (principal
fonte de proteína, ferro e zinco nas dietas vegetarianas) possuem fitato, um anti-nutriente responsável por causar
flatulências e diminuir a absorção do ferro e outros nutrientes importantes. Porém, este problema pode ser
facilmente resolvido deixando os feijões de molho por no mínimo 8h, e descartando a água antes do cozimento.

P LANEJANDO SUAS REFEIÇÕES
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De acordo com o Dr Slywitch, o maior receio das pessoas que desejam aderir a dieta vegetariana está em três
questões (SLYWITCH, 2010). Seguem as perguntas e suas respectivas respostas de acordo com o especialista:
•

O que ingerir no lugar da carne?

Leguminosas. Exemplo: Feijão, lentilha, ervilha, grão-de-bico.
•

O reino vegetal fornece, realmente, o que precisamos de nutrientes?

Sim, todos os nutrientes são encontrados em abundância nos alimentos vegetais, com exceção da vitamina B12,
a qual deve ser medida por um especialista da área e suplementada se houver necessidade.
•

Os nutrientes presentes nos vegetais são bem absorvidos pelo organismo?

Sim, e é possível aumentar ou reduzir essa absorção.
Para obter maiores informações a respeito do balanceamento da dieta vegetariana, sugiro as seguintes fontes de
consulta:
Um médico nutrologista ou um nutricionista especializado, ou ao menos familiar com a nutrição vegetariana
O material disponibilizado pelo Dr Slywitch (Seus livros podem ser adquiridos em qualquer livraria, porém também
há muito material gratuito disponível no youtube no canal “Alimentação Sem Carne” https://www.youtube.com/channel/UCptCWTO2uq6jXcJLEvRhr8g )
O Guia Alimentar de Dietas Vegetarianas, produzido pela Sociedade Vegetariana do Brasil, disponível em PDF através
do link - http://www.svb.org.br/livros/guia-alimentar.pdf
Para auxiliar no dia-a-dia, há diversos canais no youtube com vídeos ensinando pratos vegetarianos fáceis (O canal
Presunto Vegetariano - https://www.youtube.com/user/PresuntoVegetariano e o canal Vegetarirango https://www.youtube.com/user/vegetarirango são muito bem recomendados).
Além disso, receitas tradicionais com ingredientes que substituem a carne podem ser encontradas facilmente em
blogs e sites de receitas vegetarianas, bastando digitar o nome da receita mais a palavra “vegetariano” ao lado, no
campo de pesquisa. Não há necessidade para o vegetariano se ausentar de nenhum evento social como churrascos
e feijoadas, pois pode levar de casa seus alimentos adaptados e preparados (inclusive é uma excelente oportunidade
para compartilhar seu estilo de vida com os amigos e família).
Quanto à falta de opções para comer na rua, algumas alternativas podem ajudar os vegetarianos. No último ano,
diversas feiras veganas ocorreram na cidade de Niterói. A data da próxima feira, chamada Festival Veggo - Vegan
Fun Fest, pode ser consultada na sua página do Facebook - https://www.facebook.com/festivalveggo/ . O
interessante destes eventos é que sempre apresentam palestras educativas a respeito do vegetarianismo, além das
diversas opções de comidas vegetarianas e inclusive pratos tradicionais em versões vegetarianas (como pizzas e
hambúrgueres, por exemplo). Além disso, hoje existem grupos no Facebook que compartilham informações acerca
do vegetarianismo, inclusive listas de restaurantes com opções veganas. Listas de restaurantes também podem ser
encontradas em blogs e sites, como no site Vista-se: http://www.vista-se.com.br/restaurantes/
Com o aumento de visibilidade do vegetarianismo, a tendência é que este mercado continue a crescer, então é
sempre válido estar se atualizando a respeito, por isso estas ferramentas online se tornam tão importantes. Além
disso, há aplicativos para celular que oferecem sugestões de cardápios, receitas e também lista de restaurantes
próximos a você.
Finalmente, para tornar a alimentação vegetariana economicamente mais acessível (e também mais
saudável), é aconselhável evitar a compra de produtos industrializados que visam imitar os produtos derivados de
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animais, como “carnes” vegetais (estão disponíveis nas casas de produtos naturais embutidos como salsichas,
hambúrgueres, almôndegas, enlatados ou congelados), “queijos” vegetais (como tofu e queijo de amêndoas),
“leites” vegetais e seus derivados (leite condensado ou creme de leite de soja). Há receitas caseiras muito mais
saudáveis e baratas destes alimentos. De qualquer forma, para aqueles que não se preocupam com o custo da
alimentação, ou nem sempre tem tempo para preparar suas refeições, é importante saber que existem estas opções
no mercado de produtos naturais. Porém, é importante frisar que a forma mais saudável e barata de se alimentar
optando pelo vegetarianismo é substituir as carnes pelas proteínas vegetais in natura (presentes principalmente nos
feijões), consumir grãos integrais e uma grande variedade de frutas, verduras e legumes diariamente.

APÊNDICE
GRÁFICOS

Fonte:
Manuela Araújo. Disponível em: <http://sustentabilidadenaoepalavraeaccao.blogspot.com.br/2011/02/pegadasda-carne.html>
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Fonte: Planeta Sustentável Da redação - Revista Superinteressante /Edição Verde – 12/2010
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Fonte: gerado pela pesquisa “Pegada Ecológica” na plataforma Google Form
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Gráfico 2 –VOCÊ CONSOME PEIXE?

Fonte: gerado pela pesquisa “Pegada Ecológica” na plataforma Google Form

Gráfico 3 – VOCÊ CONSOME LEITE, OVOS E DERIVADOS?

Fonte: gerado pela pesquisa “Pegada Ecológica” na plataforma Google Form
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Gráfico 4 – Média da pegada ecológica (em há) x Tipo de alimentação

Fonte: gerado pela pesquisa “Pegada Ecológica” na plataforma Google Form

Gráfico 5 – Como você categoriza sua alimentação?

Fonte: gerado pela pesquisa “Pegada Ecológica” na plataforma Google Form
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I MPACTOS AMBIENTAIS DA ALIMENTAÇÃO VEGETARIANA
Pesquisa realizada para fins acadêmicos, com indivíduos vegetarianos / veganos, em transição ou que se interessem
pelo tema. Caso seja do seu interesse receber material informativo a respeito da alimentação vegetariana e o
resultado da pesquisa, por favor deixe seu nome e e-mail. (Não divulgarem nomes, emails ou nenhum outro dado
pessoal).
Link: http://goo.gl/forms/x8a3jIEb3epxLAbo2

Nome ou apelido*:
E-mail*:
*Obrigatório

Q UESTIONÁRIO

Como você categoriza a sua alimentação?*
•
•
•
•
•
•
•
•

Vegana ou vegetariana estrita (não consumo nenhum produto de origem animal)
Lacto-vegetariana (consumo apenas laticínios de origem animal)
Ovo-vegetariana (consumo apenas ovos de origem animal)
Ovo-lacto-vegetariana (consumo ovos e laticínios de origem animal)
Consumo peixe e frutos do mar
Consumo frango e peixe
Tento reduzir o consumo de carne vermelha, porém não a excluí totalmente da minha alimentação
Consumo carne indiscriminadamente

Por que você é / está se tornando vegetariano ou tem interesse no assunto? R:_____________________________
Como você acha que isso contribui para o meio ambiente? R:_____________________________
Você consegue enumerar os impactos ambientais da indústria agropecuária? R:_____________________________
Você
acha
que
tem
fontes
suficientes
vegetariano? R:_____________________________

de

informação

(nutricional)

para

ser

O que você acha do preço da sua alimentação? É viável? R:_____________________________
O
que
você
considera
a
maior
dificuldade
vegetariana? R:_____________________________

ou

limitação

para

a

alimentação

O que você considera ser necessário para viabilizar ou tornar mais acessível a alimentação vegetariana? R:
_________________________________________________________
Você se considera ou pretende se tornar vegano? Por que? ________________________
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TEMA: HORTA – MANEIRA SUSTENTÁVEL E SAUDÁVEL DE SE
ALIMENTAR
RAQUEL DE OLIVEIRA SOUSA
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Alimentação - Horta doméstica
QUESTÕES

Como fazer compostagem através de lixo úmido doméstico? Quais mecanismos eu terei que utilizar para minha
horta ser sustentável e ecológica? Como eliminarei ou amenizarei as pragas que iram aparecer? Como montar a
horta?
JUSTIFICATIVA

Observando minha rua percebi que há pouco verde, os vizinhos não ligam para plantas que possuem e nem sabe o
que são e a origem. Então me veio uma ideia de fazer uma horta na minha casa, com o nome da planta, origem e
utilização. E para sua preparação pediria para que os vizinhos me doassem lixo orgânico para fazer a compostagem
para a minha horta. E assim faria um manual de como fazer uma horta doméstica com todas as informações, os prós
e contras de ter, o cronograma de crescimento das plantas, entre outros aspectos.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

A contribuição do estudo será ressaltar a importância das plantas e promover o conhecimento sobre plantio das
tais. Incentivar de forma que beneficiará não só seu bolso, mas sim conscientizar ou mobilizar a educação
socioambiental de todos. Divulgar por meio dos vizinhos e redes sociais para o conhecimento de todos. Assim, com
isto, reafirmar como um fator permanente nos processos de desenvolvimento sustentável das pessoas e da
sociedade. E poder perpetuar meu projeto por outras casas.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
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realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante

X

FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo

X

FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

C OMO FAZER COMPOSTAGEM ATRAVÉS DE LIXO ÚMIDO DOMÉSTICO ?
Primeiro passo, tem que ser a separação do lixo úmido (cascas de ovos, legumes, talos de plantas e restos de poda,
folhas etc.), do lixo seco (papéis, plástico etc.), como uma triagem de compostos que possam ser usados para
fertilização da terra. Ele pode ser feito no próprio quintal, em uma composteira caseira.
Com os seguintes procedimentos:
•
•
•
•

Abrir um buraco de aproximadamente 1m x 1m x 1m ou um caixote para depositar toda matéria orgânica.
Toda vez que implementar um pouco deste composto, acrescentar uma mistura de terra e esterco.
Regando sempre com água, para manter a umidade e a temperatura correta.
Após três semanas, implante minhocas na mistura, para que elas façam o procedimento de preparação.
Em dois meses sua compostagem estará propícia para utilização.
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Q UAIS MECANISMOS EU TEREI QUE UTILIZAR PARA MINHA HORTA SER SUSTENTÁVEL E ECOLÓGICA ?
Sustentabilidade ambiental e ecológica é a manutenção do meio ambiente do planeta Terra, mantendo a qualidade
de vida e o ambiente em harmonia com as pessoas. O simples cuidado ao plantar, com a irrigação e com o ambiente
em volta. O uso dos fertilizantes naturais, a variedade de plantas e a inclusão do ser humano com o meio.

C OMO ELIMINAR OU AMENIZAR AS PRAGAS QUE APARECERAM ?
Como a horta será em cima dos princípios da permacultura, não haverá utilização de pesticidas sintéticos.
As pragas mais decorrentes em uma horta, são insetos (consumidores primários) e o Achatina fulica (o caramujo
africano). Um dos jeitos de combater os caramujos é aplicando sal refinado em cima dele, que o mataria
instantemente, mas o sal em contato com a terra aumenta a taxa de salinidade e podendo causar a infertilidade do
solo.
A inclusão de predadores naturais como galinhas, para amenização de pragas em modo geral, na horta, é um do
caminho para manter a horta ecológica. E também a utilização de repelentes naturais como inseticida spray de alho
e cascas de ovos.
O alho é uma planta muito aromática, com uma propriedade repelente eficaz para algumas pragas.
Modo de preparo:
•
•
•
•

Colocar uma cabeça de alho e cravos em um liquidificador, bata.
Depois coloque 3 litros de água.
Despeje em um recipiente com borrifador e posteriormente aplique na horta.
Triture as cascas de ovos e polvilhe em cima do solo. As cascas de ovos possuem duplo benefício como
fertilizante e repelente. Sem contar que seu preço é acessível para todas camadas sociais e com facilidade
para encontrar.

C OMO MONTAR A HORTA ?
A estrutura da sua horta depende do local onde ela será construída. Temos vários tipos as tradicionais, verticais, em
mandalas ou em caixotes, independente de qual que seja sua horta para que ela seja produtiva, seu habitat tem que
estar o mais parecido com seu lugar natural.
A simulação dos horizontes de um solo (formação do solo) é algo fundamental para essa naturalidade.
•
•
•
•
•

Horizonte 0 – Camada rica em matéria orgânica;
Horizonte A – Primeiro horizonte mineral do solo, mais escuro, por conter mais húmus que os demais
horizontes;
Horizonte B – Constituído por partes bastantes desagregadas da rocha-mãe;
Horizonte C - Formando poucas partes desagregadas da rocha- mãe, com presença de rochas que ainda
estão na transformação em solo.
R – Rocha - matriz ponto de começo para formação, consolidada e sofrendo ação de intemperismo e erosão.

Posteriormente, escolher o que plantar. Algo tão simples e complexo ao mesmo tempo, pois depende de várias
implicações como tipo do solo, pluviosidade, época do ano, temperatura, taxa de germinação, resistência a doenças
e pragas, sabor etc.
Para a parte da infraestrutura, como citada acima, ela pode ter vários designs, mas precisa seguir passos essências
como espaçamento entre uma hortaliça a outra e a profundidade limite para a semente se depositar no interior do
solo.
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Espaçamento: 25x 25 cm em casos de hortaliças espaçadas (alface, couve e chicória) para outras o espaçamento
pode ser menor.
Profundidade: mínima ½ cm e máxima 1cm.

C OMO MANTER UMA HORTA ?
Regar as plantas para manter sua umidade e que elas possam desenvolver.
Adotar as técnicas de rotação, é a pratica de variar o local de cultivo de uma mesma hortaliça e evitar a monocultura
para aumentar a variabilidade genética e a não devastação do seu plantio.
Limpar se caso aparecer ervas das que você não plantou.
FONTES CONSULTADAS

ADEJAR GUALBERTO MARINHO (Brasília). Hortas em pequenos espaços. Brasília: Editoras Técnicas, 2012. 57 p.
Disponível
em:
<https://www.embrapa.br/hortalicas/busca-de-publicacoes/-/publicacao/927690/horta-empequenos-espacos>. Acesso em: 09 jun. 2016.
LAUTON, Thaís. Dicas para montar uma boa horta em casa. 2016. Casa e jardim. Disponível em:
<http://revistacasaejardim.globo.com/Casa-e-Jardim/Paisagismo/Horta/noticia/2013/05/10-dicas-para-montaruma-boa-horta-na-sua-casa.html>. Acesso em: 09 jun. 2016.
MARIA DO CARMO DE ARAðJO FERNANDES (Rio de Janeiro). Empresa de Agropecuária do Estado do Rio de
Janeiro.TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER PARA TER UMA horta. 2. ed. Niterói: Coordenadoria de Difusão de
Tecnologia, 2007. 23 p. Disponível em: <http://www.pesagro.rj.gov.br/downloads/publicacao/IT35_horta.pdf>.
Acesso em: 08 jun. 2016.
NAVROSKI, Marcio Carlos; TONETT, Erasmo Luis; MAZZO, Marcos Vinicius. Procedência e adubação no crescimento
inicial de mudas de cedro. 2016. 8 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Engenharia Florestal, Universidade do Estado
de Santa Catarina, Lages, Curitiba, 2015. Disponível em: <http://pfb.cnpf.embrapa.br/pfb/index.php/pfb>. Acesso
em: 09 jun. 2016.
RURAL, Globo. 14 dicas para evitar pragas e doenças na horta. 2015. Cidades verdes. Disponível em:
<http://revistagloborural.globo.com/Cidades-Verdes/noticia/2015/10/14-dicas-para-evitar-pragas-e-doencas-nahorta.html>. Acesso em: 10 jun. 2016.
SOUSA, Wescley Lira de; TEÓFILO, Elizita Maria; FREITAS, João Batista Santiago. Aplicação do composto orgânico
produzido a partir de resíduos de pescados e vegetais no cultivo do feijão caupi (Vignaunguiculata (L)
walp.)1. 2016. 19 f. Monografia (Especialização) - Curso de Agronomia, Ciências Agrárias, Universidade Federal do
Ceará,
Ceará,
2016.
Disponível
em:
<http://www.higieneanimal.ufc.br/seer/index.php/higieneanimal/article/view/310>. Acesso em: 10 jun. 2016.
STUMPF, Míriam. Calendário da horta. Como é quando plantar a sua! 201-. Faz fácil plantas e jardim. Disponível
em: <http://www.fazfacil.com.br/jardim/calendario-da-horta/2/>. Acesso em: 08 jun. 2016.
TELES, Horácio Manuel Santana; VAZ, Jorge Faria; FONTES, Luiz Roberto. Registro de Achatina fulica Bowdich, 1822
(Mollusca, Gastropoda) no Brasil: caramujo hospedeiro intermediário da angiostrongilíase. 1997. 2 f. Monografia
(Especialização) - Curso de Biologia, Superintendencia de Controle de Endemias, São Paulo, 1997. Disponível em:
<http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v31n3/2294>. Acesso em: 19 jun. 2016.
VIEGA, Sara. Como fazer ruma horta em casa. ca 2013. Disponível em: <http://casa.umcomo.com.br/articulo/comofazer-uma-horta-em-casa-714.html>. Acesso em: 10 jun. 2016.
VIEGA, Sara. Como fazer um regador automático caseiro. ca 2013. Um como. Disponível em:
<http://casa.umcomo.com.br/articulo/como-fazer-um-regador-automatico-caseiro-2404.html>. Acesso em: 10 jun.
2016.

177

TEMA: ÁGUAS URBANAS – CANAIS E RIOS
SÁVIO MATHEUS PORTELA BOND
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Águas urbanas – canais e rios
QUESTÕES

Como é o caminho do Rio Tindiba? Qual sua nascente? Quais os afluentes que chegam nele? Ele é afluente de outros
rios? Qual a situação de estudos e planos de saneamento que abrangem o Rio Tindiba? O que o Rio Tindiba significa
para os moradores que residem há mais tempo? Estes moradores conhecem a situação de anos ou décadas atrás do
ambiente fluvial em questão? O que eles desconhecem ou gostariam de saber mais?
JUSTIFICATIVA

Por muitos anos escutei histórias sobre a famosa enchente que devastou meu bairro em 1996, com relatos de
pessoas que perderam tudo. Sendo assim, sempre refleti sobre o fato de quais seriam os fatores predominantes
para tal tragédia. Seria apenas a força da natureza? E dessa forma fui crescendo perto de obras inacabadas,
terminadas de qualquer forma, com resquícios de negligência, e percebendo que a força de um evento natural era
diretamente proporcional ao descaso da prefeitura. Por isso resolvi focar meus estudos na atual conjuntura nas
obras do Rio Tindiba, para entender e buscar resposta sobre tudo que está acontecendo no local.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O presente estudo tem como objetivo investigar e buscar respostas que deixem explícito a real situação da poluição
do Rio Tindiba, localizado na Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, já que o trabalho que está sendo feito no
local parece não estar funcionando e o descaso da prefeitura parece ser evidente aos olhos dos moradores.
Há quem acreditasse que as obras estariam prontas no segundo semestre de 2015, pois como foi divulgada em nota:
"A recuperação da bacia faz parte do Caderno de Encargos para as Olimpíadas de 2016 e, segundo a Prefeitura,
custará R$ 364,9 milhões aos cofres públicos, divididos com o governo federal", porém já estamos caminhando para
o segundo semestre de 2016 e nada foi concluído ainda, longe disso.
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Além disso, moradores relatam diversos tipos de problemas na região, como o mal acabamento das calçadas que já
causou a queda de idosos; a má fiscalização que causa problemas no trânsito; sem contar o risco de enchentes, que
é quase certo quando ocorre uma chuva intensa.
Em suma, como já dizia Descartes “Não existem métodos fáceis para resolver problemas difíceis”. Dessa forma, uma
mobilização será necessária para ocorrer uma pressão as esferas governamentais, para atingirmos os resultados que
os moradores tanto esperam. Portanto, com o presente estudo, estaremos dando um grande passo em nossa busca
do saber, pois antes de reivindicarmos algo precisamos entender tudo que está acontecendo para, a partir desse
ponto, buscarmos as perguntas certas e, posteriormente, as respostas certas.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei

X

FS7: editais, normas e outros documentos oficiais

X

FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes

X

FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais

X

FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet
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RESULTADOS

Q UAL A SITUAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS DE SANEAMENTO QUE ABRANGEM O R IO T INDIBA ?
Visto sua importância para os moradores e para qualidade de vida da região, foi criado um projeto de
macrodrenagem para o rio (corresponde à rede de drenagem natural, pré-existente à urbanização, constituída por
rios e córregos, localizados nos talvegues dos vales, e que pode receber obras que a modificam e complementam,
tais como canalizações, barragens, diques e outras).
Em nota a Prefeitura publicou o plano de obras para o Rio Tindiba:
•
•
•
•
•
•
•

Construção de 980 metros de avenida canal na margem direita, com início no Ciep ao lado da Vila Olímpica
do Mato Alto e término na Rua Florianópolis.
Construção de 1.020 metros de avenida canal na margem esquerda, entre Avenida Nelson Cardoso e
Avenida Godofredo Viana.
Construção de 1.220 metros de avenida canal na margem direita, entre Estrada do Tindiba e Avenida Nelson
Cardoso.
Dragagem, limpeza e recomposição de 95.277,42 m³ para ampliação da seção do rio.
Revestimento de canal.
Construção de sete pontes.
Investimento total de R$ 39.019.069,68

Porém, nós estamos no segundo semestre de 2016, e nada do projeto se encontra concluído, caso contrário de
muitas outras obras prometidas para as Olimpíadas do Rio. Até quando esse descaso da Prefeitura do Rio de Janeiro
com a população vai continuar?

O CAMINHO DO R IO T INDIBA , SUA NASCENTE E SEUS AFLUENTES
Para entendermos o Rio Tindiba devemos primeira saber sua origem. O rio está localizado no Rio Grande, no maciço
da Pedra Branca, área de reserva florestal, próximo ao pico da Pedra Branca (1025 m) - ponto culminante do
município do Rio de Janeiro. Sua nascente, fica na altitude de 340 m. O canal corre no sentido oeste para leste por
7 km e depois desvia-se suavemente para sul, por mais 8 km, até desembocar na Lagoa de Camorim. Nunca se afasta,
na planície, mais de 2 km das vertentes da Pedra Branca e da Tijuca. Entretanto, apenas 3 km do seu trecho, nas
nascentes, ficam acima da cota de 20 metros de altitude.
O Rio Tindiba com aproximadamente 4,9 quilômetros de extensão é um de seus principais afluentes, mas também
existem outros como rios Pequeno, Banca da Velha e Anil.

O SIGNIFICADO DO R IO T INDIBA PARA OS MORADORES QUE RESIDEM HÁ MAIS TEMPO EM SEU ENTORNO
Ao longo dos anos a população de Jacarepaguá vem crescendo consideravelmente, de aproximadamente 400 mil
para 600 mil habitantes, e por isso um desenvolvimento adequado na área é essencial. Mas não é isso que vem
ocorrendo, os problemas vão de trânsitos caóticos até grandes inundações: esse é o cenário de um mau
planejamento de crescimento.
Morar perto de um rio com uma Prefeitura inoperante pode ser um grande problema, e moradores da região do Rio
Tindiba conhecem bem esse cenário. Em 1996, quando uma grande chuva atingiu o estado do Rio de Janeiro, o rio
encheu, e alinhado a diversos tipos de situações, houve uma grande enchente onde pessoas que não tinham quase
nada, perderam tudo.
Em suma, habitantes do local veem o rio como sinônimo de qualidade de vida, sendo este uma extensão de suas
casas. Por conta disso, cuidar dele é como cuidar de seus lares. Dessa forma, o medo de uma nova enchente é
constante para quem viveu esse pesadelo da enchente no passado.
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O QUE OS MORADORES DESCONHECEM OU QUE GOSTARIAM DE SABER MAIS ?
Moradores da região sabem a importância de morar em um local com uma boa qualidade de vida, e por isso almejam
dias melhores, onde o medo da chuva causar uma enchente no rio, preocupação com doenças proveniente da
poluição deste afluente e outros tipos de problema não existam.
Há quem acreditasse na última promessa da prefeitura, que alegou que as obras estariam prontas até o segundo
semestre de 2016. Muitos se deixaram enganar pelo fato de ocorrer o evento das Olimpíadas na cidade e, por isso,
boa parte do dinheiro investido no município deveria ser para beneficiar a população. Entretanto, já estamos indo
para o mês de agosto e as obras estão longe de serem concluídas. Sendo assim, o ditado popular de que “o Brasil é
país para inglês ver” ganha cada vez mais força na boca do povo.
Portanto, a insatisfação entre os moradores é grande, onde os mesmos só conhecem as promessas e os entulhos
deixados por obras não concluídas. Sendo assim, os moradores gostariam de entender o porquê de tanta promessa
e pouca solução já que a prefeitura recebeu verba para concluir as obras; gostariam de saber o que atrapalhou para
as obras não ocorrerem de fato; e o mais importante, saber se um dia suas vozes serão ouvidas e suas necessidades
atendidas.
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TEMA: RESÍDUOS ORGÂNICOS E MANEIRA DE REAPROVEITÁ-LOS
– A PRÁTICA DA COMPOSTAGEM
THAYS VASSALO MONTEIRO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Resíduos orgânicos e maneiras de reaproveitá-los - A prática da compostagem
QUESTÕES

O que são resíduos orgânicos e quais problemas o manejo de forma indevida pode provocar ao meio ambiente?
Como podemos tratá-los? O que é a compostagem? Como se pratica? Qual a finalidade? Quais os benefícios gerais
dessa prática?

Q UESTIONÁRIO PARA AS FONTES PRIMÁRIAS :
O que te motivou a praticar a compostagem? O que aprendeu com a prática? Quais os benefícios que a prática te
proporcionou, individual e coletivamente? A prática da compostagem te motivou a praticar outros tipos de
atividades que “ajudam” o meio ambiente?
JUSTIFICATIVA

Ao observar o quanto de lixo é gerado por cada residência (tomando a minha como modelo), a quão precária é a
coleta onde moro, e como há o distanciamento das pessoas em relação às questões ambientais, resolvi adotar o
tema e praticar a compostagem na minha residência, com o objetivo de diminuir a quantidade de lixo descartada e
mudar os hábitos individuais e coletivos em relação à essas questões.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O estudo deve apresentar a prática, os resultados e benefícios que ela pode proporcionar individual e coletivamente,
com base teórica (através de fontes secundárias) e mostrando casos (através de fontes primárias). Dar informações
que instiguem a quem ler o estudo a saber mais sobre a prática, e que incentivem a praticá-la. Conscientizar sobre
o lixo gerado, o que acontece com ele após descartado, e como podemos diminuir os malefícios ao meio ambiente.
Além de mostrar que a questões ambientais e sociais estão completamente interligadas.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.
Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes

X

FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

X

RESULTADOS

Matéria orgânica é todo composto e origem vegetal ou animal, ou algo que em algum momento foi um organismo
vivo, como por exemplo, matérias em decomposição.
Um grande problema ambiental é gerado quando essas matérias são despejadas em lugares despreparados para
recebê-las. Há cada vez mais, uma maior demanda de resíduos gerada pela sociedade do consumo, e essa demanda
hoje ultrapassa o limite que os aterros podem receber. Não tratar do lixo gerado pode causar poluição do solo e de
lençóis freáticos, acarretando em pioras das condições de vivência das populações que vivem perto dos aterros ou
dependem de águas que podem ser contaminadas.
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É importante mostrar que a responsabilidade é de cada um, e a mudança para melhorar um coletivo, deve começar
de práticas individuais. Existem hoje grupos de Agricultura Urbana que difundem essas práticas obtendo excelentes
resultados para população, onde o lixo gerado se torna matéria prima, rica para produção de alimentos saudáveis.
Em casa, o manejo dos resíduos através da compostagem pode ser revertido em uma pequena produção de
alimentos, hortaliças e temperos.
“Monteiro et al (2001, p. 124) definem “compostagem como sendo o processo natural de decomposição biológica
de materiais orgânicos (aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de origem animal e vegetal, pela ação de
microorganismos”. A intervenção humana é apenas para auxiliar, controlar e monitorar todo o processo. ” (PEREIRA;
GONÇALVES, 2012)
Por ser um processo simples e que não demanda de cuidados meticulosos, a compostagem pode ser popularizada,
pois após construída, a pilha e a o descarte dos resíduos apropriados em algum recipiente só é necessário o
acompanhamento da temperatura (que varia devido aos processos de metabolismo microbiológico), para que seja
realizada com sucesso, respeitando e preservando a qualidade do solo.
O tratamento de esgoto e manejo de resíduos sólidos no Brasil ainda não são uma realidade que contempla a todos
cidadãos, e iniciativas de Educação Ambiental que permitam introduzir ferramentas como a compostagem pode
levar a ações benéficas a todos, tanto no âmbito coletivo como individual.
Pode ser feita aeróbica ou anaerobicamente, dependendo se haverá presença ou não de oxigênio da decomposição.
O processo anaeróbio acontece quando microorganismos que vivem em ambientes sem a presença de oxigênio
realizam a decomposição; ocorre em baixa temperatura, e gera fortes odores, por isso não é indicado a ser feito
dentro de casas ou lugares fechados. (PEREIRA; GONÇALVES, 2012)
O processo aeróbio é mais indicado no tratamento do lixo domiciliar, e ocorre quando microorganismos que só
vivem na presença de oxigênio fazem a decomposição dos resíduos. Essa decomposição é muito mais rápida que a
citada no processo anterior, quase não gera odores, e pode ser feita em locais onde há radiação solar, pois acontece
mesmo em temperaturas altas. (PEREIRA; GONÇALVES, 2012)
Fatores como umidade, temperatura e granulometria influenciam na disponibilidade de oxigênio, e a sua falta
resulta na emanação de odores desagradáveis. Este processo tem como produto final o composto orgânico, um
material rico em húmus e nutrientes minerais, que pode ser utilizado na agricultura como recondicionador de solos
e como potencial fertilizante.

Q UESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO
•

O que te motivou a praticar a compostagem?

•

O que aprendeu com a prática?

•

Quais os benefícios que a prática te proporcionou, individual e coletivamente?

•

A prática da compostagem te motivou a praticar outros tipos de atividades que “ajudam” o meio ambiente?

A PARTIR DA MORADIA
Observando alguns problemas em minha moradia, pude perceber que daqui saia uma grande quantidade de lixo
orgânico (além dos gerados pela alimentação, há também uma grande quantidade de folhas secas, graças ao número
de árvores existentes quintal).

186

A separação do lixo já era feita a algum tempo, mas por perto não há postos de coleta. A coleta é feita apenas por
caminhão de lixo, onde todos os resíduos são jogados em um mesmo lugar, triturados e despejados no aterro de
Seropédica.
Procurei um meio prático de, gerar menos lixo reaproveitando tudo o que fosse possível. Reutilizando talos, cascas
e sementes para fazer outros pratos, e realizando também a compostagem (Figura 1).
O que me motivou a escolher a compostagem foi a praticidade de como ela é realizada, e o fato de gerar bons
resultados, quando usado o adubo gerado por ela. Além do próprio fato de querer reaproveitar parte do lixo que é
aqui gerado.
A partir daí, comecei a me conscientizar que havia outras maneiras de reciclar, e procurei entender um pouco mais
sobre algumas delas. Em algumas disciplinas, durante o período de 2016.1, aprendi mais sobre ecologia,
ecoeconomia e sociologia, o que me deu uma base maior sobre o conceito de sustentabilidade e motivação para
aplicá-la sempre que possível.

D AS FONTES PRIMÁRIAS
O CASO DE J OÃO V ITOR
Estudante de Biotecnologia, iniciou a prática de compostagem a aproximadamente dois anos atrás. O grande
motivador foi o fato dele participar de um projeto na sua faculdade (UFRJ), onde, junto com um grupo, deveria ir
em escolas de Xerém (RJ) divulgar a criação da lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A lei consiste basicamente na redução da geração de resíduos, propondo a prática de hábitos de sustentáveis e um
conjunto de instruções para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização destes.
Além da divulgação da Lei, o grupo se propôs a ensinar que praticar a compostagem é uma ótima forma de contribuir,
ensinaram a técnica, explicaram e também montaram algumas composteiras nas escolas, instruindo as crianças de
como continuar o manejo para que se alcançasse sucesso nos resultados.
Outro projeto que funcionou como motivador, foi a participação numa feira de biotecnologia, onde, no estande em
que trabalhou, se apresentava as mesmas propostas na Lei antes citada.
Após despertado o interesse no assunto, ele apresentou a ideia para os pais, e hoje os três cuidam das composteiras
que têm no quintal.
Aprendeu que é importante ter a iniciativa de conscientizar as pessoas, compartilhar conhecimento, e que é
necessário se preocupar com coisas que estão inseridas no nosso cotidiano e não paramos para analisar, como a
quantidade de lixo que produzimos, por exemplo.
Separando o lixo diariamente ele e sua família puderam perceber o quanto de lixo geravam, e isso despertou a
vontade de reutilizar além dos resíduos orgânicos.
Foi um esclarecimento em relação a toda essa importância de fazer sua parte para melhorar o todo (no caso a
melhoria influenciou diretamente no bairro, onde a coleta do lixo não é tão eficiente).
Os benefícios vieram de muitas formas, segundo João. No âmbito individual, ele pôde perceber melhorias desde seu
humor, já que a atividade exige um tempo de dedicação, e isso o acalmava, até a sensação de bem estar em estar
ajudando o ambiente a ser menos degradado.
No coletivo também não foi muito diferente. Sua mãe teve melhora na auto estima, por se dedicar a ajudá-lo, e isso
fez com que a mesma se interessasse mais pela parte ambiental da residência em que vivem. Ela plantou vegetais
de fácil cultivo e temperos, e o uso do adubo gerado pela compostagem fez com que o quintal ficasse muito mais
bonito, e as plantas mais fortes.
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Hoje eles usam o quintal como vitrine para incentivar a todos que vão lá a praticarem compostagem, ingerem
alimentos sem agrotóxico, têm mais ânimo em cuidar das plantações, além de terem criado a responsabilidade de
lidar com essas atividades diariamente (que foram divididas para os três por meio de um consenso). Também utiliza
parte dos resíduos orgânicos para confeccionar artesanatos, como o filtro dos sonhos apresentado na figura 2.

O CASO DE R OBERTA C ORREA P EREIRA
Roberta realiza a prática há aproximadamente um ano. O que a motivou foi a vontade de externalizar menos lixo,
de início. Com o passar do tempo, também houve a preocupação em ingerir alimentos livres de agrotóxicos e, como
pelas redondezas alimentos orgânicos têm um preço mais elevado, ela começou a plantar o que não necessitava de
tanto espaço (pois mora em apartamento). E o insumo gerado serve como adubo de tais alimentos e temperos.
Ao longo da prática ela pode perceber o quanto é simples a execução e o quão é próximo de todos nós a prática de
técnicas sustentáveis.
Os benefícios envolvem a melhoria da alimentação, como já citado, tanto dela quanto de seu marido. Também
envolve o fato de a compostagem ter despertado uma curiosidade em quais outras maneiras eram do alcance de
realizar, mesmo tendo pouco espaço e pouco tempo disponível, já que ela passa a maior parte do tempo no trabalho.
Essa curiosidade fez com que Roberta tivesse a ideia de criar um blog sobre sustentabilidade, que deverá ir ao ar no
final do ano. Ela está juntando materiais de divulgação que envolvam “do it yourself” (faça você mesmo) apenas
reciclando as coisas, disseminando a ideia da produção da menor quantidade de lixo possível. A própria composteira
utilizada por ela é um exemplo (figura 3). A conscientização de adquirir roupas e objetos apenas de brechós e feiras
de antiguidade também surgiu pela preocupação de gerar menos lixo e reaproveitar o que for possível.

APÊNDICE
C ATÁLOGO DE IMAGENS
Figura 1: Composteira saturada de resíduos orgânicos

Fonte: Foto tirada pela autora
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Figura 2 - Filtro dos sonhos feitos com resíduos orgânicos

Fonte: Foto tirada por João dos Anjos Reis
Figura 3 - Passo a passo de como montar uma composteira com material reciclável

Fonte: Foto tirada por Roberta Correa Pereira
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TEMA: A COMPOSTAGEM DOMICILIAR
THIAGO LUTZ DRABINSKI
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Compostagem em Domicílios
QUESTÕES

O que é compostagem? Por que fazer e quais são os benefícios da compostagem? Como funciona o processo? Qual
é a utilidade para o composto final gerado?
JUSTIFICATIVA

É de se saber, que um dos grandes problemas gerados com o acelerado aumento da população é a produção de
resíduos, que são chamados de lixo. Esses resíduos podem ser orgânicos ou não. O que leva a produção desses
resíduos ser tão problemática é a quantidade em que são gerados, acabando por causar uma grande sobrecarga de
lixo nos aterros sanitários, que aumenta dia após dia.
Além disso, sabe-se que muito dos lixos recolhidos em nossas residências, ainda vão parar em lixões. E no caso dos
resíduos orgânicos, acaba por gerar, devido à sua decomposição uma substância denominada “chorume” que se em
contato com corpos d’água (rios e reservatórios de águas subterrâneas), se mostra bastante prejudicial. Diante desse
fato, algumas medidas e hábitos podem ser incorporadas para reduzir a produção de lixo orgânico, como por
exemplo, o uso de composteiras domésticas, que consiste na decomposição dos alimentos (cascas de frutas,
verduras e legumes) gerados, através da ação de micro-organismos, e com a ajuda de minhocas, produzindo assim,
um rico adubo que pode ser utilizado em jardins e plantas.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O estudo tem como objetivo, possibilitar um maior entendimento sobre o que é, como funciona e quais sãos os
benefícios da diminuição da produção de lixo orgânico que seria destinado aos aterros sanitários ou lixões através
da técnica de compostagem. Essa técnica além de possuir baixo custo, é de fácil montagem e condicionamento.
Além disso, reduz significativamente a quantidade de matéria orgânica que seria destinada ao descarte.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet
FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

O QUE É COMPOSTAGEM
A compostagem consiste num processo biológico de valorização da matéria orgânica, seja ela de origem doméstica,
industrial, agrícola ou florestal, e pode ser considerada como uma reciclagem do lixo orgânico. Trata-se de um
processo natural em que os micro-organismos, como fungos e bactérias, são responsáveis pela degradação da
matéria orgânica. Todo o processo tem como produto final um composto orgânico estável que, como veremos, pode
ser utilizado de variadas formas.
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P OR QUE FAZER E QUAIS SÃO OS BENEFÍCIOS DA COMPOSTAGEM DOMICILIAR ?
Visto que a parcela de lixo orgânico corresponde a aproximadamente 60% do total de resíduos sólidos urbanos (RSU)
gerados no Brasil (IPT/CEMPRE 2000), é de extrema importância a implementação do uso de composteiras
domiciliares.
Através do estudo, concluiu-se que a compostagem ajuda a reduzir a quantidade de lixo orgânico enviada ao aterro,
atuando diretamente na sua fonte. Contribuindo assim para a melhoria dos aspectos sanitários e ambientais como
um todo.
É importante destacar que a matéria orgânica quando não tratada ou disposta de maneira incorreta no meio
ambiente, torna-se a principal fonte de poluição dos solos, corpos d’agua e atmosfera, pois geram, através de sua
decomposição efluentes líquidos percolados (chorume) e gasosos (metano), além de causar impactos na saúde da
comunidade local (KIEHL,2004).
Outro ponto que vale a pena considerar é que há um custo de transporte do resíduo, na manutenção e operação
desses aterros, que são geridos por serviços terceirizados que tem seu valor em razão da tonelada de lixo recebida.
Além de ser uma forma simples e eficaz de reduzir o lixo orgânico que seria destinado aos lixões, o processo possui
baixíssimo custo, sendo a compostagem caseira uma excelente alternativa para atenuar o problema do lixo
domiciliar, dando uma destinação adequada aos resíduos orgânicos.
De acordo com a Cempre (2001), estima-se que as famílias possam reduzir cerca de 50% ou mais do volume anual
de seus resíduos orgânicos através da compostagem caseira.

C OMO FUNCIONA O PROCESSO ?
A técnica de compostagem já é praticada desde a história antiga. Gregos, romanos e povos orientais já possuíam o
conhecimento de que os resíduos orgânicos poderiam retornar ao solo e contribuir assim para a sua fertilidade.
Porém, apenas no século XIX, através do botânico Albert Howard, é que o processo passou a ser pesquisado
cientificamente. 2
A compostagem pode ser definida como um sistema de reciclagem dos resíduos orgânicos onde minhocas e
microrganismos transformam restos de alimentos em adubo de excelente qualidade.
De uma forma mais científica, é uma bioxidação aeróbia e exotérmica de um substrato orgânico heterogêneo no
estado sólido. É caracterizado pela liberação de CO2, água, minerais e matéria orgânica estável.
O substrato orgânico inicial passa por etapas sucessivas de transformação sob a ação de diversos grupos de
organismos, resultando num processo bioquímico altamente complexo.
Ou seja, resíduos sólidos com características desagradáveis como odor, aspecto e contaminação por
microrganismos, são transformados em insumos agrícolas de fácil manipulação e livre de microrganismos
patogênicos.
Vale ressaltar, que existem algumas restrições quanto aos tipos de restos de alimento que podem ser colocados nas
composteiras. Dentre eles, estão vetados as carnes, os queijos e alimentos industrializados em geral, que por sua
vez, podem apodrecer, além de serem muito salgados ou ácidos, prejudicando a ação dos organismos durantes o
processo.

2

Fonte:https://www.finep.gov.br/images/apoio-e-financiamento/historico-deprogramas/prosab/Livro_Compostagem.pdf
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U TILIDADE PARA COMPOSTO FINAL GERADO
O composto final produzido pode ser utilizado de forma muito eficaz tanto na agricultura em larga escala, tornando
desnecessário o uso de fertilizantes artificiais e agrotóxicos, quanto em projetos de reflorestamento, jardins e hortas
em geral.
Possui inúmeras outras utilidades, como: corretivo natural em solos pobres em matéria orgânica, fonte de liberação
de nutrientes, estruturador do solo, aumenta a capacidade de infiltração de água reduzindo a erosão, melhora a
saúde e resistência das plantas, mantém estáveis os níveis de pH do solo, diminuição do poder de germinação de
plantas consideradas pragas e entre outros.
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TEMA: RESÍDUOS E GESTÃO DOMICILIAR
THOMAZ ESTEVEZ CARDOSO AMARAL
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Resíduos sólidos urbanos - Gestão de resíduos domiciliares
QUESTÕES

Quais são os tipos de resíduos produzidos em domicílios? Como fazer uma boa gestão dos resíduos domiciliares,
tanto secos como úmidos em um domicílio? Quais os impactos mitigados pela boa gestão dos resíduos domiciliares
e os benefícios dessa gestão?
JUSTIFICATIVA

O crescimento na população causou um desequilíbrio social e ambiental, que não se conseguiu ainda solucionar.
Todos os dias consumimos diversos tipos de coisa gerando enormes quantidades de resíduos. Gostaria de saber
como aproveitar todos os tipos de resíduos que costumo descartar no meu cotidiano, pois me incomoda o fato de
estar produzindo muito lixo. Tenho vontade de aprender técnicas que possam reutilizar o que descartamos para que
possa diminuir o acúmulo de restos de alimento, embalagens de produtos, sedimentos sólidos, entre outros
exemplos no meio ambiente. Esse hábito de simplesmente descartar é algo que precisa ser refletido e pensado no
fato que poderíamos reciclar, reaproveitar todos os tipos de resíduos domiciliares. Um hábito que não precisa ser
modificado só na minha vida, mas sim na vida de quem eu convivo na minha residência e arredores para que seja
possível diminuirmos o impacto ambiental que esse excesso de resíduo causa no meio ambiente.
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

Nesse estudo aprenderemos as composições do lixo e os seus tipos que produzimos em casa, aprenderemos técnicas
de tratamento e formas de fazer uma boa gestão dos resíduos domésticos secos e úmidos e os impactos mitigados,
assim como os benefícios promovidos pela boa gestão dos resíduos domiciliares. Conscientizará as pessoas de que
tais resíduos podem ser utilizados em algum processo de transformação e reutilizados como forma de produto em
suas próprias residências. O projeto dará uma nova forma de enxergar os restos, assim como ampliará o pensamento
de descarte que não só se resume a um caminho e sim a diversos outros que rodeiam os conceitos de
sustentabilidade.
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MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados
FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes
FP2: experimentação ou observação participante
FP3: entrevistas individuais
FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

O capítulo resultados está organizado em tópicos com o objetivo de responder as questões propostas no projeto de
estudo, auxiliar como base para futuros estudos, proporcionar aos que se interessam, aos que estão em dúvida,
resumidamente aos que estão interessados em mitigar os impactos causados pelo indevido descarte de resíduos,
respostas sobre as seguintes questões: quais são os tipos de resíduos produzidos em domicílios, como fazer uma
gestão dos resíduos domiciliares, tanto secos como úmidos em um domicílio e quais os impactos ambientais que
deixamos de gerar ao ser feito uma boa gestão dos resíduos.

Q UAIS SÃO OS TIPOS DE RESÍDUO PRODUZIDOS EM DOMICÍLIOS ?
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Sobre esse tópico, será abordado um breve estudo sobre as espécies de resíduos produzidos nos domicílios, como
também suas características, composições e classificações para que seja possível estar apto a fazer um bom manejo
e uma boa gestão dos restos colocados em questão através de técnicas e formas de tratamento que serão abordados
no tópico: como fazer uma boa gestão dos resíduos domiciliares, tanto secos como úmidos.
Existem duas classificações básicas sobre resíduos domiciliares: a reciclável (secos, sólidos) e a orgânica (úmidos).
(Colunista Portal, 2014).
Os resíduos recicláveis consistem na sua grande maioria de produtos sintéticos difíceis de se decompor no ambiente,
divididos em: papéis, plásticos, metais e vidros. Sendo que para cada material existem certas variações que não
podem ser recicladas, segundo a Cartilha – Reciclagem de Lixo:

Representados pela cor amarela

•

•

Metais que podem ser reciclados: lata de bebidas e alimentos; tampas de recipientes de vidro; lata de
biscoito; bandeja e panela; ferragem; grampo; fios elétricos; chapas; embalagem marmitex; alumínio;
cobre; aço; lata de produtos de limpeza.
Metais que NÃO podem ser reciclados: Lata de aerossóis; lata de tinta; pilhas; lata de inseticida; lata de
pesticida.

Representados pela cor azul

•
•

Papéis que podem ser reciclados: jornal; papel de computador; saco de papel; papel de escritório; cadernos.
Papéis que NÃO podem ser reciclados: Papel engordurado; carbono; celofane; papel plastificado; papel
parafinado (fax).

Representados pela cor vermelha
•

•

Plásticos que podem ser reciclados: embalagem de alimentos; embalagem de produtos de beleza;
embalagem de produtos de limpeza; tampas; brinquedos; peças plásticas; canetas esferográficas; escovas
de dentes; baldes; artigos de cozinha.
Plásticos que NÃO podem ser reciclados: celofane; embalagem a vácuo; fraldas descartáveis; adesivos;
embalagem engordurada; siliconados.
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Representados pela cor verde

•
•

Vidros que podem ser reciclados: Copo; Frasco de remédio; Jarras; Garrafa; Vidro colorido.
Vidros que NÃO podem ser reciclados: vidro de automóvel; vidros de janelas; pirex; espelho; tubo de TV;
lâmpada; óculos; cristal; ampolas de medicamentos; vidros temperados planos ou de utensílios domésticos.

Importante destacar que para a devida reciclagem ser aplicada é preciso que todos os objetos estejam limpos sem
conter nenhum detrito de resíduo orgânico.
Os resíduos orgânicos consistem em restos de alimento, que apesar de serem facilmente decompostos pela natureza
não podem ser despejados de maneira imprópria, necessitando de certos cuidados para serem devidamente
descartados ou reutilizados. Além disso são representados pela cor marrom (Colunista Portal, 2014).
Observação: os tipos de resíduos citados acima, são referentes somente aos que são produzidos em domicílios.
Existem outros tipos de lixo representados por outras cores, segundo o site http://www.todamateria.com.br/lixodomiciliar/.
A cor preta representa madeira, a cor cinza representa materiais não reciclados nos quais foram citados acima, a cor
branca representa o lixo hospitalar, a cor laranja representa resíduos perigosos e a cor roxa representa resíduos
radioativos (todamatéria, 1016).
Adquirido o conhecimento sobre as variações do lixo através de suas composições, além das cores que representam
cada material será possível aplicar os determinados cuidados referentes a cada espécie lixo, como a reciclagem e a
técnica da compostagem doméstica.

C OMO FAZER UMA BOA GESTÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES , TANTO SECOS COMO ÚMIDOS EM UM
DOMICÍLIO ?
Nesse tópico, será retratado certas medidas de como tratar os resíduos secos e úmidos produzidos em domicílio,
assim como algumas técnicas que irão levar ao meio da boa gestão e do bom manejo do lixo.
Primeiramente, para quem está interessado em adotar e entender as práticas que rodeiam a ideia de
sustentabilidade, como a gestão dos resíduos domiciliares, será necessário de que, além da aplicação, se tenha
compreensão da ideia dos 5r´s e seus devidos conceitos.
Segundo a cartilha a Sustentabilidade e os 5r´s:
•

•

O primeiro ``R´´ referente ao ato de reduzir. Nessa primeira etapa é preciso que se tenha consciência de
redução do consumo excessivo de certos produtos e do grande desperdício, visando adquirir somente o
necessário para a vivência. Além disso, esse passo propõe a procura de produtos de maior durabilidade
contribuindo também com o consumo excessivo. É considerado a etapa mais difícil, pois o modo de vida do
ser humano é baseado em lucro no qual impulsiona a compra excessiva, sem fazer o indivíduo se preocupar
em excessos e desperdícios.
O segundo ``R`´ referente ao ato de repensar. Nessa segunda etapa a reflexão estará sempre presente para
sua devida aplicação. O ato de jogar lixo na rua, a compra de um produto, cortar uma árvore entre a ideia
de que não vai causar danos ao ambiente ou com o coletivo se for jogado uma casca de banana na calçada,
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•

•

•

essas são ideias e ações que precisam ser repensadas e refletidas, sempre analisando os impactos que
possam ser gerados ao coletivo que por mais que pareçam pequenas sempre devem ser vistas com um
campo de visão ampliado e abrangente.
O terceiro ``R´´ referente ao ato de reaproveitar. Nessa terceira etapa é preciso pensar em como o resíduo
pode se tornar útil da mesma forma como era utilizado ou totalmente diferente, dando uma nova função.
Diversos materiais podem ser reutilizados se forem lavados, esterilizado e consertados.
O quarto ``R´´ referente ao ato de reciclar. Essa quarta etapa consiste em um processo de mudança,
tratando de materiais ou resíduos usados de alguma forma. Pode parecer igual ao ato de reaproveitar,
porém ele se distancia da seguinte maneira: consiste em transformar um material em um novo produto,
seja para decoração ou utilitário.
O quinto ``R`` referente ao ato de recusar. Essa quinta etapa consiste em negar tudo que possa causar
algum impacto ambiental e socioambiental, como recusar produtos dispensáveis para a sobrevivência,
negar produtos derivados de trabalho infantil e escravo.

Adquirido a ideia dos 5r´s e seus devidos conceitos será possível tomar medidas que mitigarão os impactos causados
pelos resíduos sólidos e úmidos no ambiente, além de trazer outros benefícios, não só para o meio social, mas
também para o natural.
Formas de tratar os resíduos sólidos e úmidos, além de medidas sustentáveis: doar roupas e acessórios usados,
consertar eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos, qualquer objeto que estiver quebrado e possa ser consertado,
utilizar copos de requeijão como copos para servir bebidas, usar sacolas plásticas parar forrar cestos de lixo, usar
potes que possam servir como porta lápis ou qualquer outro objeto que caiba, como lápis e réguas. Além dessas
funções, a arte é um meio que é muito bem encaixado no conceito de reutilização, é possível usar diversos objetos
para decoração e artesanato (ECOCÂMARA,2016; hypeverde, 2016). Esse reaproveitamento pode diminuir o
acúmulo de lixo e promover a economia de produtos que seriam desperdiçados se adquiridos.
Substituir lâmpadas fluorescente, que tem pouca durabilidade, por lâmpadas LED que tem maior e usar pilhas
recarregáveis, contribuirá com a redução de lixo e economia de energia (ECOCÂMARA,2016; hypeverde, 2016).
Não consumir produtos provenientes de trabalho escravo e infantil, recusar usar sempre as sacolas plásticas como
meio de carregar as compras utilizando carrinhos e sacolas feitas com materiais resistentes, que possam ser
utilizados repetidas vezes e utilizar produtos oriundos de empresas que procuram preservar o ambiente tomando
as devidas medidas de segurança (ECOCÂMARA,2016; hypeverde, 2016).
Avaliar sempre os danos que suas ações possam causar ao coletivo e a natureza. Usar torneiras e luminárias com
sensores de presença e utilizar cores que propaguem luzes naturais nos espaços físicos (ECOCÂMARA,2016;
hypeverde, 2016).
Se o resíduo sólido for descartado, é necessário que seja feita sua devida seleção (coleta seletiva) e colocados em
suas respectivas lixeiras, já estudadas no tópico anterior para facilitar o manejo daqueles que lidam com o processo
de tratamento desses materiais reciclados que serão transformados em outros produtos (hypeverde, 2016).
Uma forma de tratamento do resíduo úmido é através da técnica de vermicompostagem ou simplesmente a
compostagem (ECOCÂMARA,2016).
Segundo o manual de compostagem doméstica com minhocas: “A compostagem com minhocas, também conhecida
como vermicompostagem, é o processo de transformar restos de alimentos e demais resíduos orgânicos em adubo
com o auxílio das minhocas. A compostagem é um processo biológico em que microrganismos transformam a
matéria orgânica em composto, adubo naturalsemelhante ao solo.”
Tais técnicas e medidas que envolvem a reciclagem irão promover a economia de energia e de recursos naturais, a
elevação da vida útil dos aterros sanitários e a redução da poluição por resíduos.
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Q UAIS OS IMPACTOS QUE DEIXAMOS DE GERAR FAZENDO UMA BOA GESTÃO DOS RESÍDUOS DOMICILIARES E OS
BENEFÍCIOS DESSA GESTÃO ?
I MPACTOS MITIGADOS
A poluição do solo que acaba alterando suas características físico-químicas tornando o ambiente propício à
proliferação de doenças no qual coloca a saúde pública numa posição de grande risco. A poluição da água que pode
alterar ambientes aquáticos através da percolação do líquido gerado pela decomposição da matéria podendo levar
à perda da biodiversidade local e da água. Perda de lençóis freáticos, aumento da demanda por espaços
especialmente para os resíduos como lixões e aterros sanitários, além de impactos sociais e econômicos (MOTA,
José Carlos et al, 2009).

B ENEFÍCIOS
Importante ressaltar que a gestão de resíduos contribui tanto nos campos naturais, quanto nos sociais, econômicos.
Por exemplo, a reciclagem que é uma forma de fazer uma boa gestão, contribui com a redução do acúmulo
progressivo de resíduos quanto a produção de novos materiais. Dessa forma, reduzimos a enorme demanda por
recursos naturais evitando grandes atividades exploratórias como a extração madeireira e mineração, assim como
a emissão de gás carbônico, metano e outros gases nocivos ao ambiente (MOTA, José Carlos et al, 2009).
Quanto a questão social a reciclagem pode trazer novos empregos e rendas para a população mais carente que pode
trabalhar como catadores de lixo, gerando melhorias ambientais. Enquanto que no campo econômico a reciclagem
permite o reaproveitamento de enormes contingentes de resíduos que gerarão maiores riquezas para as empresas
e mais renda para as camadas sociais mais humildes (MOTA, José Carlos et al, 2009.
Outro aspecto é a recuperação da energia do lixo, a minimização por transportes e espaços referentes ao lixo,
redução do chorume produzido pela decomposição dos resíduos úmidos assim como a emissão dos gases que
intensificam o efeito estufa e o aquecimento global (MOTA, José Carlos et al, 2009).
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TEMA: MOBILIDADE URBANA – IMPACTOS LOCAIS DO SISTEMA
DE TRANSPORTE URBANO
YASMIN PIFFER MACHADO
ESCOPO DO PROJETO DE ESTUDO

Nessa seção, são apresentados o tema, subtema, as questões a responder, justificativa e contribuição do projeto de
estudo socioambiental aplicado ao Eixo Temático ‘Ambientes e Cidadania a partir da Moradia’ proposto para este
semestre na prática de aprendizagem baseada em projetos aplicada a estudos socioambientais. Para isso, no dia 17
de maio, foi realizada uma orientação para a elaboração do tema, sendo proposta reflexão sobre a questão ‘O que
te instiga, motiva ou te faz sentir vontade de entender melhor ou de atuar no contexto de sua moradia?’ A questão
respondida, lida em voz alta, foi dialogada com a professora e, daí, seguiram as orientações sobre o tema para deixar
claro para a etapa seguinte, que foi a elaboração de questões a responder durante o estudo. As questões e o tema
escritos passaram para a professora fazer uma revisão e depois de dois dias, as questões de todos os estudantes
foram revistas e enviadas a todos, de forma a gerar uma oportunidade de compartilhamento dos recortes de escopo
de projeto de cada estudante.
De forma a fundamentar a escolha, passamos a turma a elaborar a justificativa do estudo, em que explicamos a
motivação, apresentando a situação que provocou o tema, além de esclarecer qual a contribuição esperada desse
estudo para que o conhecimento gerado tenha um propósito de formação de melhores condições ou capacidades
para o exercício da cidadania em seus direitos e deveres de boa convivência, participação cívica, organização e
mobilização social, além de contribuir para verificar oportunidades para a qualidade do capital social que permita
melhor inserção e inclusão social.
TEMA E SUBTEMA

Planejamento urbano - Mobilidade Urbana: Impactos Locais do Sistema de Transporte Urbano
QUESTÕES

Por que não há implantação de BRT mais próximo de onde eu moro? A proposta do BRT era diminuir o trânsito, o
que não aconteceu. Por quê? Só existem duas linhas para o Centro e os ônibus passam lotados. Por que não
aumentaram a frota? Por que não começaram a investir cada vez mais em metrô?
JUSTIFICATIVA

O que me incomoda no ambiente que habito é a mobilidade urbana. Com a implantação do sistema BRT, a maioria
dos ônibus que passam no meu bairro não vai mais diretamente para o destino e, sim, para a estação mais próxima
(do BRT), causando uma superlotação do ônibus, filas enormes e desconforto. Uma viagem que antes durava meia
hora e precisaria de apenas um ônibus, agora precisa de até duas horas e às vezes três ônibus para chegar no destino.
Essas atitudes isolam cada vez mais os moradores da minha região. Além do problema do BRT, que liga os bairros
de Jacarepaguá, há também a grande dificuldade de locomoção até a Zona Norte e Sul.
Ônibus para Copacabana, por exemplo, não existem mais, agora ficamos à mercê de apenas uma linha que vai para
Gávea e de lá temos que pegar outro meio de transporte para os demais bairros. No caso da Zona Norte, três linhas
de ônibus são apresentadas, uma delas, feita por uma empresa privada, custa R$ 15,00 e apesar do maior conforto,
por ser esse preço, poucas pessoas usufruem. As outras duas opções de ônibus não atendem a demanda, um deles
chega ao centro usando a Linha Amarela, ou seja, não passa pelos bairros intermediários (Tijuca, Vila Isabel,
Maracanã) e por isso não é o mais usado. Já a segunda linha, a 368, no começo do estudo era a mais importante,
pois passava em praticamente todos os bairros antes de chegar a Santa Luzia, porém, no meio das pesquisas, a rota
mudou para Candelária (mesmo ponto final que o outro ônibus que passa pelo anil e mesmo ponto final que todos
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os ônibus que passam nos bairros próximos - Freguesia, Pechincha, Tanque). Assim, agravou a situação dos
moradores que para irem em direção a Lapa, por exemplo, agora precisam fazer uso do VLT (Veículo Leve sobre
Trilhos).
CONTRIBUIÇÃO DO ESTUDO

O estudo sobre a mobilidade urbana trará à tona a grande dificuldade que os moradores do meu bairro enfrentam
para se locomover por transporte público, o número de horas que gastam, as situações precárias que enfrentam
como, por exemplo, ônibus sem ar condicionado, tão cheios que chegam a ser impossível se mexer; ter que sair de
casa quatro horas antes do horário de trabalho pois o ônibus demora a passar; passa lotado, sem caber mais gente;
gastar quase duas horas no transito da cidade; chegar ao destino exausto pois passar por toda essa situação retém
um esforço grande e ainda ter que repetir o processo na volta. Esse estudo publicado e apresentado à prefeitura
pode promover mudanças.

MÉTODO, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS
Nessa seção, são apresentadas as opções de método, técnicas e instrumentos de coleta de dados em fontes
secundárias e primárias escolhidas pelos estudantes a partir de apresentação de formulário distribuído de forma
impressa no dia 24 de maio. A professora orientou sobre critérios de escolha: tempo disponível para o estudo a ser
realizado até meados de julho; a redução de riscos de exposição do estudante a situações de conflitos sociais e
ambientais no contexto da moradia; a prática de pesquisa em fontes secundárias com orientação sobre
recomendações de número de fontes a serem consultadas; a necessidade de conhecimento mais aprofundado sobre
o tema e sobre estudos já realizados para se pensar em questões para questionários e formulários ou em caso de
entrevistas estruturadas. Os estudantes que se sentiam esclarecidos puderam preencher a versão impressa do
questionário de opções de fontes primárias e secundárias e os que tinham alguma dúvida que pudesse ser
esclarecida, tiveram meia hora ao final antes do término da aula para vermos casos específicos. Os que não tinham
ainda decidido ou que estivessem ausentes de sala de aula, tiveram a opção de enviar via Plataforma Moodle até o
dia 30 de maio, ao meio-dia, com as opções escolhidas. As opções de métodos, técnicas e instrumentos de coleta de
dados foram atualizadas por cada estudante em 15 de julho de 2016, confirmando e detalhando como foram feitas
as coletas em fontes secundárias e em fontes primárias.

Fontes Secundárias
FS1: conteúdo em websites, blogs ou redes sociais

X

FS2: artigos científicos publicados

X

FS3: livros e capítulos de livros publicados

X

FS4: notícias publicadas impressas ou na internet

X

FS5: legislação em vigor
FS6: projetos de lei
FS7: editais, normas e outros documentos oficiais
FS8: atas de reuniões e relatórios de eventos
Fontes Primárias
FP1: observação e registro de ambientes

X

FP2: experimentação ou observação participante

X

FP3: entrevistas individuais

X

FP4: entrevistas em grupo
FP5: diálogos presenciais ou em e-groups e redes sociais
FP6: formulários aplicados pela equipe
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X

FP7: questionários impressos distribuídos ao público-alvo
FP8: questionários digitais disponibilizados pela internet

RESULTADOS

Segundo dados do Censo 2010, aproximadamente 24,2 milhões de pessoas se deslocam diariamente nas 15
metrópoles brasileiras. Dessas, certa de 54% gastam entre meia hora até mais de uma hora entre onde vivem e onde
trabalham. Ainda, um estudo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Econômico (IPEA) mostra que em todas as
principais regiões metropolitanas brasileiras entre 1992 e 2009 ocorreu aumento no tempo médio de deslocamento
casa-trabalho (PEREIRA; SCHWANEN, 2013).
O assunto da mobilidade urbana no Rio de Janeiro ganhou uma notoriedade muito grande nesses últimos anos pelo
fato da cidade ser o lar dos Jogos Olímpicos 2016. O trânsito intenso e a má gestão do transporte público foram as
principais causas das obras de “melhorias” nas ruas como, por exemplo, a construção do BRT (Bus Rapid Transit),
VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e da linha 4 do metrô (que liga Barra da Tijuca à Gávea).
O BRT é um sistema de transporte feito a partir de ônibus caracterizado pela operação em vias exclusivas de forma
rápida, confortável e segura. É usufruído por meio de bilhetagem eletrônica (HENSHER e GOLOB, 2008). O que mais
atrai nesse meio é o custo, WRIGHT e HOOK (2007) destacam que o BRT pode custar de 4 a 20 vezes menos que o
VLT e de 10 a 100 vezes menos que um sistema metroviário. Além disso, segundo HENSHER (2007), a construção é
mais rápida e pratica, sobretudo comparada com os transportes que operam sobre trilhos.
No Rio, esse sistema, denominado Transoeste, foi destinado para a Zona Oeste, com intuito de diminuir o tempo de
locomoção dos bairros mais distantes do centro (Campo Grande e Santa Cruz, por exemplo) e integrar cada vez mais
a região. De fato, houve uma diminuição do tempo de trajetória, mas em compensação, dificultou o transporte de
moradores dos bairros que não tiveram estações implantadas por falta de espaço nas ruas, como é o caso dos bairros
Freguesia, Anil e Rio das Pedras.
Com a implantação do BRT, muitas das antigas linhas de ônibus foram desfeitas, dando lugar para os chamados
alimentadores - ônibus que transportam até a estação mais próxima. Isso promoveu uma superlotação das estações,
principalmente a do Pechincha, que virou centro para todos os alimentadores das regiões próximas e a superlotação
dos próprios BRTs, que não são estruturados para atender tamanha quantidade de pessoas.
O Primeiro BRT a ser implantado no Brasil foi na cidade de Curitiba, segundo o engenheiro Eduardo Ratton, o sistema
foi projetado para levar, no máximo, 15 mil pessoas por hora, num mesmo sentido. Contudo, a Transoeste registra
em média 17 mil passageiros por hora/sentido no rush. Em 2015, após 3 anos da implantação, a um custo de mais
de R$ 900 milhões, o BRT Transoeste já estava esgotado (ZUAZO, 2015). Ratton afirmou, também, que o modelo de
Curitiba, inspiração do BRT do Rio, que é utilizado por cerca de 2 mil pessoas a menos, teve saturação do sistema
quase 30 anos após sua implantação e será substituído gradativamente pelo metrô.
Ainda em 2015, o Prefeito Eduardo Paes reconheceu as falhas no Transoeste: “Houve um subdimensionamento da
população que iria utilizar o BRT”, afirmou na ocasião.
Além da superlotação, agora, para se locomover para alguns lugares, os moradores dos bairros que não possuem
esse sistema necessitam utilizar o alimentador, BRT e, dependendo o destino, outro meio de transporte, seja van,
ônibus ou taxi.
A proposta de diminuição do transito de fato aconteceu, contudo, não foi vista como grande solução pelo fato da
quantidade enorme de carros na rua. Segundo o professor de engenharia de transporte da UFRJ, Paulo Cezar Ribeiro,
o crescimento da quantidade de automóveis na rua é reflexo de três atitudes: a vontade de ter veículo próprio, ao
interesse do governo federal no comércio de automóveis e ao crescimento da indústria automobilística no Brasil.
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Essa afirmação pode ser entendida com sucesso no documentário Bike VS Cars, do cineasta Fredrik Gertten, onde é
exposto o jogo de interesse das industrias petroleiras, automobilísticas e do governo das cidades de São Paulo e Los
Angeles.
Outro tema abordado no projeto é a mobilidade em direção ao centro da cidade. Jacarepaguá é um bairro situado
em uma baixada, entre a serra da Pedra Branca, o Maciço da Tijuca e o Oceano Atlântico Baixada... (2016), ou seja,
geograficamente “isolada”. Os caminhos para chegar nas outras regiões do rio são: A Linha Amarela, A serra GrajaúJacarepaguá e o Túnel do Joá (esse demora mais pelo fato de atravessar toda a zona sul antes de chegar no centro
ou na Tijuca). De ônibus, para chegar no centro a partir do bairro onde habito (Anil), só existem as linhas: 343 (Jardim
Oceânico-Candelária), 2110 (Jardim Clarisse-Castelo) e o 368 (Riocentro-Candelaria).
O 2110 é um ônibus cujo preço não é acessível para todos, geralmente empresas privadas pagam como auxilio
transporte para seus empregados, apelidado de “Frescão”, ele pertence a empresa Real Alto Ônibus, custa
atualmente R$14,30.
O 343 é uma linha que faz o trajeto sentido centro pela linha amarela, geralmente é mais rápido, porém não passa
em tantos lugares até chegar em seu destino.
O foco do projeto de estudo apresentado é na linha 368, antiga Riocentro-Castelo que, com a implantação do VLT
durante o estudo, mudou de ponto final para a Igreja da Candelária, compartilhando ponto com vários outros ônibus,
o que prejudicou muitas pessoas que iam em direção à Lapa ou Santa Luzia. Agora essas pessoas precisam descer
no ponto final do ônibus e pegar o VLT e ir para seus destinos. O 368 é um ônibus que passa em vários bairros
durante seu percurso como visualizado no mapa em anexo abaixo. Infelizmente, por essa região, ele é o único que
faz esse caminho o que o torna essencial para alguns cidadãos.
Foi feito uma pesquisa com 15 pessoas que frequentemente utilizam esse ônibus em diferentes horários. A maioria
dessas pessoas demoram em média 1:30 hora para chegar a seus destinos, saem com 2 de antecedência e raramente
pegam ônibus vazios, acreditam também que a frota dessa linha não é suficiente para a demanda, principalmente
em horários de pico ou rush (6:00 até 8:00 e 16:00 até 18:00).
Para entender o porquê dessa rota, que passa por muitos lugares e por isso é de extrema importância, é dada, com
uma das maiores que a rede Redentor disponibiliza e segundo o site da Prefeitura do Rio, transporta, por mês, em
média 369.237 pessoas (dados do mês de maio de 2016) mesmo assim demora tanto e sempre se encontra lotada.
Foi enviado um email à subprefeitura de Jacarepaguá e a secretaria de transporte do Rio de Janeiro contudo não foi
obtido nenhuma resposta.
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APÊNDICE
GRÁFICOS

Gráfico 1 – Quanto tempo você demora para chegar no centro da cidade?

Fonte: pesquisa feita pela autora

Gráfico 2 – Com qual frequência você pega ônibus vazio?

Fonte: pesquisa feita pela autora

Gráfico 3 – Você acha a frota do 368 suficiente para a quantidade de pessoas que o utilizam?
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Fonte: pesquisa feita pela autora
Gráfico 4 – Com a implantação do BRT, sua maneira de se locomover pela cidade melhorou?

Fonte: pesquisa feita pela autora
Figura 1 - Mapa do trajeto do 368

Fonte: <http://www.onilinhas.com.br/rio-de-janeiro/itinerario/linha-368/> acesso em: 22 de jul. 2016
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