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O Projeto “Pólen” de Educação Ambiental foi 
elaborado para proporcionar espaços de 
discussão e encaminhamento da gestão de 
impactos socioambientais identificados na 
Avaliação de Impactos Ambientais inerente ao 
processo de licenciamento ambiental da 
Atividade de Ampliação do Sistema de 
Tratamento e Escoamento da Fase 2 do Campo 
de Marlim, por meio do FPSO  P-47, e da 
Atividade de Produção e Escoamento de 
Petróleo e Gás Natural no Campo de Espadarte e 
área leste do Campo de Marimbá, por meio do 
FPSO Espadarte, localizados na Bacia de 
Campos. 

O projeto tem como objetivo promover 
condições para que diferentes pessoas 
representantes da sociedade civil ou da esfera 
estatal dos municípios construam e resgatem 
saberes significativos, metodologias e valores 
necessários numa prática dialógica para:
 i. fortalecimento da autonomia individual e 
coletiva necessárias à organização e ao 
progresso e controle social; ii. compreensão da 
diversidade e complexidade das questões 
ambientais, suas causas, seus efeitos e suas 
inter-relações; iii. o desenvolvimento de ações 
mobilizadoras junto às comunidades que 
contribuam para o encaminhamento de 
questões ambientais. 

Para isso, foram pensados processos formativos 
como cursos de formação de educadores 
ambientais e de princípios em gestão ambiental 
voltados para professores e técnicos, 
representantes das secretarias de Meio 
Ambiente e de Educação e também lideranças 
locais da sociedade organizada de municípios da 
reg ião dos  lagos  e norte- f lumine nse  
participantes do projeto, e a implantação de 
pólos de Educação Ambiental nos municípios. 

Estas ações foram precedidas por este 
diagnóstico socioambiental realizado no início 
do projeto, que visava subsidiar as ações 
fo r ma t iva s  ta nto  s o b  o  a sp e c to d o  
conhecimento local quanto da formação de 
parcerias com os municípios.

Contextualização Inicial
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O diagnóstico é uma ferramenta da 

pesquisa exploratória, que representa uma 

tentativa sistemática de obtenção e organização 

de dados e que pode ser usada no estudo de 

representações sociais. Chegar a um local para 

realizar um diagnóstico, é sempre uma tarefa 

árdua, pois exige do pesquisador destreza para 

mergulhar na realidade e afastamento para 

melhor compreensão dela. 

U m  d i a g n ó s t i c o  

socioambiental permite 

conhecer o estado da arte 

de determinadas ações 

desenvolvidas no espaço 

físico e social, ou seja, 

entender como as ações 

e s t ã o  o c o r r e n d o .  

Segundo Carvalho (2004) 

permite “ler” o meio 

ambiente, apreender um conjunto de relações 

sociais e de processos naturais, captando as 

dinâmicas de interação entre as dimensões 

culturais, sociais e naturais, na configuração de 

uma dada realidade socioambiental. Ainda 

segundo a mesma autora é uma atividade muito 

utilizada para evidenciar essa complexa trama 

de relações e tornar oportuna uma ação 

educativa.

Este documento é uma reelaboração de parte do 

diagnóstico desenvolvido ao longo do ano de 

2006, para melhor conhecer a realidade 

socioambiental de 13 municípios do Estado do 

Rio de Janeiro e assim poder desenvolver de 

forma mais adequada um projeto de Educação 

Ambiental (EA), denominado Projeto Pólen – 

Pólos Educativos do Norte Fluminense e Região. 

Neste documento são descritos alguns aspectos 

ge rais  do d iagnóst ico  que objet ivou 

p r i n c i p a l m e n t e  o  c o n h e c i m e n t o  d e  

características das ações de EA quanto à 

realização de projetos, potencialidades dos 

ecossistemas para realização de atividades, 

políticas públicas e instrumentos da gestão em 

EA; conflitos existentes e percepção das 

atividades da Petrobras . 

Jodelet (2001) define as 
representações sociais 
como uma forma de 
c o n h e c i m e n t o  
socialmente elaborado e 
compartilhado, com um 
objetivo prático que 
c o n t r i b u i  p a r a  a  
construção de uma 
realidade comum a um 
conjunto social.
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mudanças e buscar formas de operacionalizar 

ações de EA nos municípios para mitigar suas 

conseqüências , exige entendimento sobre as 

dinâmicas locais, sobre as formas de percepção 

e ação das comunidades, ou seja, sobre a 

construção de conhecimentos e as relações dos 

seres humanos entre si e deles com o meio 

ambiente entendido de modo complexo. 

Procuramos através deste 

diagnóstico reconhecer 

h o m o g e n e i d a d e s  e  

heterogeneidades desta 

área abrangida por estes 

13 municípios, e desta 

f o r m a  o b s e r v a r  a  

amplitude da prática da EA e a diversidade de 

concepções que a orientam. Este exercício se faz 

especialmente necessário no contexto 

particular da região abordada, pois muitos 

municípios têm apresentado um crescimento 

desordenado a partir de 1974, ano em que o 

petróleo foi descoberto na região que hoje se 

configura como a maior província petrolífera do 

país (Cide, 2001). 

Paralelo à influência na economia da 

região, o setor petrolífero influenciou mudanças 

socioambientais, que podem ou não ser 

percebidas pela população local. Entender essas 

PROJETO PÓLEN  - PÓLOS EDUCATIVOS DO NORTE-FLUMINENSE E REGIÃO

U m  d i a g n ó s t i c o  
socioambiental permite 
conhecer o estado da 
arte de determinadas 
ações desenvolvidas 
n e s s a  á r e a ,  s e u s  
aspectos históricos, suas 
relações.
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A área de estudo do Projeto Pólen se estende 

por treze municípios do Estado do Rio de Janeiro, 

c o m o  d e m o n s t r a d o  n a  f i g u r a  1 .  O  

estabelecimento da área de estudo está 

diretamente ligado à determinação da área de 

influência pelo Relatório de Avaliação Ambiental 

(RAA) , como destacado a seguir:
1

(...) a área de influência do meio socioeconômico 

corresponderá:

Ao município de Macaé, (...) por ser o local onde 

está instalada a base de apoio da Petrobras, que 

inclui o terminal alfandegário de Imbetiba, e é 

r e s p o n s á v e l  p e l o  ge r e n c i a m e n to  d o  

empreendimento;

A região costeira do município de Saquarema à 

Campos dos Goytacazes, abrangendo Araruama, 

Arraial do Cabo, Cabo Frio, Armação dos Búzios, 

Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, 

Carapebus, Quissamã e São João da Barra , uma 
2

vez que estes municípios poderão ser afetados 

caso ocorra um acidente de derramamento de 

óleo, o que irá afetar diretamente as atividades 

de pesca e turismo desenvolvidas nestes 

municípios.

Assim sendo, a área de influência indireta (...) 

considera os 12 municípios listados acima.

Apesar de não fazer parte da área de influência 

determinada no RAA, São Francisco de 

Itabapoana faz parte da área de estudo do 

presente projeto, uma vez que há atividades 

relacionadas à Petrobras neste município, no 

que diz respeito a projetos, áreas de pesca, além 

de ser vizinho dos municípios de Campos dos 

Goytacazes e São João da Barra. 

  O relatório de avaliação ambiental é um documento análogo ao 
1

RIMA – Relatório de Impactos Ambientais que tem a função de 
sistematizar informações sobre dada área de influência de um 
empreendimento no qual são definidas sensibilidades de áreas e 
previstas estratégias de  mitigação de impactos.

  No RAA, consta como município “Barra de São João”, distrito de 
2

Casimiro de Abreu e não São João da Barra, situado vizinho a 
Campos dos Goytacazes.
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Campo dos
Goytacazes

São Francisco
de Itabapoãna

São João 
da Barra

Quissamã

Carapebus
Macaé

Rio das Ostras
Casimiro de Abreu

Cabo Frio

Arraial do Cabo

Araruama

Saquarema

Armação de Búzios

Marlim

Espardarte

Marimbá

RJ

Oceano Atlântico 

Figura 1Destacados em verde os treze municípios envolvidos nas atividades do diagnóstico
e aonde se desenvolvem ações do Projeto Pólen.
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No Estado do Rio de Janeiro, utilizando a metodologia adotada pelo IBGE, podemos agrupar os municípios 

em diferentes áreas, as quais são denominadas Mesorregião e Microrregião. Em geral, a Mesorregião 

compreende mais de uma Microrregião. Essa divisão regional pode ser aplicada na elaboração de políticas 

públicas, servindo para subsidiar o sistema de decisões quanto à localização de atividades econômicas, 

sociais e tributárias; subsidiar o planejamento, estudos e identificação de estruturas espaciais de regiões 

metropolitanas e outras formas de aglomerações urbanas e rurais. Sendo assim, o Estado do Rio de Janeiro, 

possui oito Mesorregiões de Governo: Metropolitana, Noroeste Fluminense, Norte Fluminense, Baixadas 

Litorâneas, Serrana, Centro-Sul Fluminense, Médio Paraíba e Região da Costa Verde (IBGE). A seguir 

podemos identificar os treze municípios distribuídos em suas respectivas  Mesorregiões (Baixadas e Norte-

Fluminense) e Microrregiões de acordo com essa divisão. 

Mesorregiões e Microrregiões Geográficas do Estado do Rio de Janeiro em que
 estão inseridos os municípios envolvidos no Projeto Pólen (em destaque).

Localização no Estado
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Objetivo e Etapas do Diagnóstico
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Com o objetivo de conhecer aspectos da 

realidade de cada um dos treze municípios , o 
3

Projeto Pólen trabalhou nas seguintes linhas de 

ação durante a realização do diagnóstico:

 - Visitas a ecossistemas e unidades de 

conservação (UC);

  - Visitas a escolas;

- Visitas a organizações da sociedade 

civil (OSCs);

-  Levantamento de Políticas Públicas e 

Instrumentos da Gestão;

- Levantamento dos impactos da 

Petrobras percebidos por grupos sociais. 

Nas secretarias dos municípios levantamos 

informações sobre escolas, OSCs, ecossistemas e 

UCs, a serem visitadas e mais especificamente 

sobre as ações de EA que acontecem nos 

municípios. Sendo assim, de janeiro a dezembro 

de 2006 foram visitados: 46 ecossistemas sendo 

que destes 21 são UCs;118 escolas, sendo que 

115 indicadas pelas secretarias; 121 OSCs; e 

ainda foram realizados 12 Grupos Focais Estatais 

e 9 Grupos Focais Não-Estatais. As listas 

completas das instituições visitadas estão em 

anexo.

Os contatos iniciais na região ocorreram em 

janeiro de 2006. Durante as atividades em 

campo realizamos entrevistas a partir de um 

roteiro elaborado previamente, contendo temas 

que buscaram identificar a realização de 

projetos de EA em escolas e OSCs, a relação 

desses projetos com a comunidade, as 

potencialidades da região bem como seus 

problemas e conflitos, entre outros. Além disso, 

as visitas às OSCs tiveram como objetivo 

convidá-las para participar na atividade de 

Grupos Focal Não-Estatal.

  Araruama, Arraial do Cabo, Saquarema, Cabo Frio, Armação 
3

dos Búzios, Casimiro de Abreu, Rio das Ostras, Macaé, 
Carapebus, Quissamã, São Francisco de Itabapoana, Campos 
dos Goytacazes e São João da Barra. 
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O termo geral “organizações da sociedade civil” 

(OSCs), empregado neste documento, integra 

organizações na órbita da sociedade civil em 

geral,  sendo estas organizações não-

governamentais (ONGs), organizações sem fins 

lucrativos (OSFL), instituições filantrópicas, 

associações de moradores ou comunitárias, 

associações profissionais ou categorias, 

instituições culturais e religiosas, movimentos 

sociais, etc. 

Os ecossistemas visitados - Áreas de Preservação 

Permanente (APP) e as Unidades de Conservação 

(UC) nos 13 municípios abrangidos pelo projeto - 

foram indicados pelos gestores locais.  

Realizamos visitas aos locais indicados, e 

entrevistas semi-estruturadas com os gestores, 

quando possível. Destas entrevistas foram 

extraídas as informações referentes aos conflitos 

socioambientais presentes nas áreas visitadas, 

bem como sobre os atores sociais envolvidos e 

seus posicionamentos. Quando não foi possível 

entrevistar o gestor de uma determinada área, 

os problemas ambientais existentes foram 

levantados por meio de observação in loco e 

pesquisa bibliográfica. 

As análises foram quantitativas e qualitativas a 

partir do conteúdo. Analisamos algumas das 

informações coletadas por meio de elaboração 

de categorias. Nas análises das visitas a 

ecossistemas e UCs partimos de documentos 

oficiais como o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC), planos diretores, leis, 

Estamos entendendo aqui, a potencialidade 
ambiental como um conjunto de atributos de um 
bioma/ecossistema, (recursos pesqueiros, 
recursos florestais, manguezais, parias, rios, 
paisagens, áreas com potencial ecoturístico, etc) 
passíveis de uso sustentável por grupos sociais., 
problema ambiental como uma situação em que 
há risco, dano social ou ambiental, mas não há 
reação por parte dos atingidos ou de outros atores 
da sociedade civil face ao problema. Já um conflito 
ambiental se refere a uma situação em que há 
confronto de interesses representados em torno 
da utilização ou gestão do meio ambiente. Sendo 
assim, pode-se dizer que um conflito pressupõe 
uma situação em que um ator social se encontra 
em oposição consciente a outro ator, a partir do 
momento em que se definem objetivos 
incompatíveis que conduzem ao embate de 
opiniões, de interesses. (CARVALHO e SCOTTO, 
1995 apud QUINTAS, 2005)
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decretos e páginas oficiais dos órgãos ambientais 

das três esferas do governo. A abordagem 

buscada durante o diagnóstico pôde contribuir 

para a ampliação e amadurecimento do diálogo 

qualificado entre equipe executora do Projeto 

Pólen, representantes das secretarias de Meio 

Ambiente e de Educação e da sociedade civil 

organizada e cursistas para a avaliação dos 

desdobramentos e encaminhamentos previstos 

com as diretrizes nacionais de EA. 

Considerando a heterogeneidade do universo 

amostral dos treze municípios, estabelecemos 

alguns critérios para a seleção dos ecossistemas 

e UCs, OSCs e escolas a serem visitados, tais 

como mapeamento prévio de OSCs e 

ecossistemas e UCs e indicações das secretarias 

com as quais estabelecemos contato contendo 

números próximos a 10 seleções de cada grupo.

Para o levantamento dos impactos da Petrobras 

percebidos por grupos sociais, utilizamos a 

técnica dos grupos focais (GF) (ibase, 2005), 

adaptada às demandas deste projeto. Esse 

instrumento foi escolhido uma vez que permite a 

coleta de informações de caráter objetivo, 

qualitativas e ancoradas nas percepções de 

atores sociais envolvidos nas questões 

ambientais presentes em cada município. 

Planejamos realizar em cada município dois GF, 

um estatal e um não estatal, totalizando 26 

grupos focais. Entretanto, realizamos 12 grupos 

focais estatais e nove grupos focais não estatais. 

Não foram realizados os GF estatal de São João 

da Barra e os não estatais nos municípios de 

Araruama, Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Rio 

das Ostras. Houve a tentativa de realização 

desses grupos, entretanto no dia marcado para a 

atividade os convidados não compareceram. Em 

Araruama houve uma segunda tentativa, mas o 

quantitativo não era suficiente para a realização 

da técnica. Sendo assim os dados apresentados 

refletem uma análise de 12 grupos focais 

estatais e nove grupos focais não estatais. 

Iniciamos as atividades em maio de 2006 com 

representantes estatais. No período de 

setembro a novembro realizamos os GF com 

representantes não estatais.  

Os GF são divididos em algumas etapas: o 

mapeamento individual dos atores envolvidos, a 

apresentação do tema e dos participantes, o 

levantamento das questões especificas do tema, 
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a observação e o registro dos acontecimentos, e 

o fechamento. O mapeamento visou levantar o 

perfil dos participantes e ocorreu no início da 

atividade com o preenchimento de uma ficha de 

cadastro. Após esse mapeamento, fizemos uma 

discussão, orientada por um roteiro. Este foi 

apresentado pelo moderador que lançou as 

perguntas, estimulando e conduzindo a 

discussão, tendo em foco a presença da 

Petrobras no município. A dinâmica da atividade 

consistiu na discussão em grupo das questões 

levantadas pelo moderador e na elaboração das 

respostas, individualmente ou em duplas, antes 

da apresentação para o grupo. As respostas 

foram registradas em cartões, os quais foram 

fixados em cartazes para que todos pudessem ler 

e, então, levantassem os questionamentos. O 

encerramento da atividade também foi realizado 

pelo moderador. Além do moderador, devemos 

destacar a participação do observador que foi 

responsável por registrar por escrito as 

expressões dos participantes, como também o 

envolvimento dos mesmos durante a atividade. 

Os atores participantes foram convidados a 

assinar um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido, nos moldes da resolução 196/96 do 

Conselho Nacional de Saúde para uso das 

respostas e colocações com a finalidade de 

pesquisa. 

Analisamos os GF a partir das respostas 

individuais/da dupla nas tarjetas a cada um dos 

tópicos e discutindo as interações, em que 

procuramos destacar a confirmação das 

experiências comuns e a contraposição daquelas 

diferenciadas e o mapeamento dos comentários 

emergentes em cada grupo e nos diferentes 

municípios em relação aos tópicos da pesquisa 

(gondin, 2002). 

PROJETO PÓLEN  - PÓLOS EDUCATIVOS DO NORTE-FLUMINENSE E REGIÃO
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PROJETO PÓLEN  - PÓLOS EDUCATIVOS DO NORTE-FLUMINENSE E REGIÃO

Considerações sobre as Atividades 

de Educação Ambiental 

Realizadas na Bacia de Campos

 e Grupos que as Desenvolvem

A seguir serão apresentados os resultados 

referentes às visitas aos ecossistemas, escolas e 

OSCs e também sobre as políticas públicas e 

instrumentos da gestão na região. 
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Ecossistemas e UCs
As áreas visitadas estão dentro da área de 

a b ra n gê nc i a  d e  Ma ta  At l â nt i ca  c o m 

ecossistemas relacionados como restinga, 

manguezal, rios e lagoas. As UCs da região por 

sua vez, estão representadas por Unidades 

pertencentes aos dois grupos previstos no SNUC: 

Unidades de Proteção Integral e unidades de Uso 

Sustentável .  As unidades apresentam 4

dificuldades, que são de modo geral comuns em 

todo o território nacional, como a falta de 

recursos humanos, falta de plano de manejo, de 

infra-estrutura e conflitos entre grupos de atores 

que fazem parte de seu entorno. Esses conflitos 

são geralmente decorrentes da especulação 

imobiliária e da valorização do solo urbano, já 

que essas áreas localizam-se, geralmente, 

próximas a praias, lagoas e outros corpos 

hídricos, locais de grande beleza cênica.

Existem UCs que abrangem mais de um 

município, assim como a sobreposição de UCs. 

Este fato que também é característica nacional, 

deve ser levado em conta, pois denota a 

necessidade de gestão compartilhada. A gestão 

das UCs da área de estudo é realizada pelas três 

esferas do governo (federal, estadual e 

municipal) e também pelos proprietários das 

terras no caso das  Reservas Particulares do 

Patrimônio Natural (RPPN) . A gestão federal é 
5

realizada pelo Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis (Ibama), a 

estadual é realizada pela Fundação Estadual de 

Engenharia de Meio Ambiente (FEEMA) e pela 

Fundação Instituto Estadual de Florestas (IEF), 

Visita realizada pela equipe  e acompanhada 
por membros da Secretaria de Meio Ambiente
à APA de Massambaba, no município 
de Arraial do Cabo

  Lei 9.985, de 18 de julho de 2000.
4

  Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, art. 14.
5
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visitadas apenas uma apresentava tanto sede 

administrativa como centro de visitantes, uma 

apresentava somente a sede administrativa e as 

demais não apresentavam qualquer estrutura 

física (a Estação Ecológica de Guaxindiba não 

conta com sinalização ou delimitação do 

esp

aço). As unidades visitadas sob gestão do IBAMA, 

na época da realização do estudo, possuem sede 

administrativa no interior da unidade, com 

exceção do Parna da Restinga de Jurubatiba que 

possui uma administração que está localizada 

fora da área do parque. Apenas uma UC sob 

gestão federal apresenta centro de visitantes. 

enquanto a gestão municipal é realizada pelas 

secretarias municipais de Meio Ambiente. A 

maioria (12 de 21) das UCs visitadas está sob 

administração dos governos municipais.

Em geral o que observamos é que o estado de 

conservação das unidades está fortemente 

ligado à presença ou não de uma estrutura física, 

administração e/ou centro de visitantes, e até 

mesmo de uma delimitação da unidade. Apenas 

duas UCs sob gestão municipal apresentam tanto 

centro de visitantes como sede administrativa, 

enquanto as outras dez unidades dessa esfera 

não apresentam qualquer estrutura destinada à 

recepção dos visitantes ou mesmo às atividades 

de gerenciamento. Das unidades estaduais 

A partir da Medida Provisória nº. 366, de 
26/04/2007 e dos Decretos nºs 6.099 e 
6.100/2007 o IBAMA foi dividido em IBAMA e 
Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade. Sendo assim, a medida prevê 
que o Instituto Chico Mendes fique 
responsável por executar ações da política 
nacional de unidades de conservação da 
natureza, políticas relat ivas ao uso 
sustentável dos recursos naturais, apoio ao 
extrativismo e às populações tradicionais, 
além de incentivar programas de pesquisa e 
proteção da biodiversidade. 

A Fundação Instituto Estadual de Florestas 
(IEF/RJ) é o órgão responsável pela execução 
da política florestal e da política de 
conservação dos recursos naturais renováveis 
do Estado do Rio de Janeiro. A finalidade 
básica do IEF/RJ é a de garantir o controle, a 
preservação, a conservação e a recuperação 
da flora e da fauna em todo o Estado, visando 
à melhoria da qualidade de vida das gerações 
presentes e futuras, bem como a preservação 
do rico patrimônio genético associado à 
b i o d i v e r s i d a d e  f l u m i n e n s e .  
(www.ief.rj.gov.br)
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Poucos são os casos onde há alguma atividade de 

EA efetivamente implantada. A Reserva Biológica 

União conta com um Centro de Vivência, e uma 

equipe dedicada a atividades de EA. A Associação 

Mico-Leão-Dourado desenvolve diversas 

atividades de EA na região da APA da Bacia do Rio 

São João. O Parque dos Pássaros, em Rio das 

Ostras, conta também com um núcleo de EA. O 

NUPEM/UFRJ, através do Projeto Ecolagoas 

desenvolve, com a ciência do Ibama, atividades 

de visitas guiadas ao Parna da Restinga de 

Jurubatiba com público diversificado. Contudo, o 

que encontramos nessas UCs são atividades de 

EA pontuais, que envolvem geralmente grupos 

de alunos e professores vindos de escolas da 

região ou de universidades. As UCs visitadas 

apresentam, em geral, um forte potencial para a 

realização de atividades de EA, ainda que poucas 

contem com uma estrutura receptiva material e 

de pessoal adequada, bem como espaços 

demarcados e orientados à visitação educativa 

ou recreacional. Grande parte das UCs localizam-

se a menos de 20 Km de distância de centros 

urbanos e não oferecem muita dificuldade em 

relação ao acesso e à segurança.

Além das UCs visitamos também diversos 

ambientes que podem ser classificados como 

Áreas de Preservação Permanente (APP), 

conforme definidas pelo Código Florestal  . 6

Visitamos APPs em quase todos os municípios da 

área de estudo, entretanto sabemos que existem 

muitas outras áreas que se enquadrariam nessa 

categoria e não tiveram visitas realizadas pela 

equipe.
Visita ao Parque Municipal 
dos Pássaros em Rio das Ostras

 Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965, art. 10, § 20, II “...áreas 
6

cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem estar das populações humanas” 
(conforme redação determinada pela Medida Provisória 2.166-
67/2001.
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destacam pela importância da realização de 

atividades de EA, visto que é possível se 

estabelecer pontes entre os objetivos da 

preservação de regiões como estas e o bem-estar 

das populações humanas, a disponibilidade de 

água, entre outros.

Tanto nas UCs quanto nas APPs foram levantados 

problemas e conflitos de ordem socioambiental. 

De acordo com os interesses e problemas 

envolvidos, esses conflitos podem ser divididos 

em dois grupos distintos:

I – Conflitos com base na questão fundiária onde 

ocorre a disputa pela propriedade da terra em 

áreas protegidas ou de grande importância 

ecológica; e,

II–Conflitos em relação ao uso de um 

determinado recurso envolvendo a gestão da 

área.

Os conflitos observados refletem a disputa entre 

o uso público e privado dos recursos naturais. 

O grupo I é referente ao uso direto da terra de 

Nas APPs visitadas verificamos gestões 

realizadas pelas três esferas do Poder Público. Há 

casos em que não foi possível determinar qual a 

esfera responsável pela gestão, uma vez que em 

a lg um a s  ár e a s  a s  v is i ta s  n ã o fo ra m 

acompanhadas por representantes do órgão 

ambiental municipal e não encontramos essa 

informação nem nos órgãos competentes nem 

nos documentos pesquisados. 

As APPs, por compreenderem áreas que têm 

pape l importante na  manutenção do 

func iona mento dos  e coss iste mas ,  na  

preservação do solo, da água e das espécies 

animais e vegetais que fazem parte dela se 

Visita à Barra do Rio Itabapoana
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uma maneira que é conflitante com os 

propósitos de conservação. Contudo aqui se 

deve fazer uma diferenciação entre os diferentes 

usos realizados. O grupo I poderia ser dividido 

em dois subgrupos onde em um deles se 

posicionam os fazendeiros, empreendedores, 

setor imobiliário e pecuaristas; no outro estão os 

pequenos agricultores e produtores rurais, o 

MST e os moradores. O primeiro subgrupo faz 

uso da terra de modo intensivo quase sempre 

modificando a paisagem, alterando cursos 

d'água, removendo a vegetação ciliar, alterando 

a estrutura edáfica, e geralmente está associado 

aos interesses de mercado e ao grande capital. 

De um modo geral, essas atividades foram 

influenciadas pelo próprio Estado, que 

incentivou por um longo período grandes 

atividades econômicas rurais. O segundo 

subgrupo possui um modo de produção voltado 

à subsistência e aos mercados locais. As 

atividades desses atores representam um 

impacto ambiental reduzido em comparação às 

atividades dos primeiros, uma vez que 

demandam menores extensões territoriais, e 

plantam uma variedade maior de cultivares. 

Apesar disso, esse segundo subgrupo encontra-

se à parte do Estado de Bem Estar Social, uma vez 

que no Brasil, as políticas econômicas são 

valorizadas em detrimento das políticas sociais e 

ambientais. De todo modo esses dois grupos 

entram e/ou podem entrar em conflito com o 

Poder Público, ambientalistas ou ONGs, visto que 

muitas vezes esses grupos se posicionam em 

áreas que são legalmente protegidas quer seja 

sob a forma de UC, APP ou reserva legal (brasil, 

1965). 

O grupo II está ligado ao uso direto que se faz dos 

recursos naturais. Pode-se dividir em dois 

subgrupos sendo um composto pelos 

madeireiros e caçadores que possuem conflitos 

diretos com os gestores da administração 

pública, tanto das unidades de conservação 

como de áreas de proteção permanente. Nesses 

casos os problemas são acirrados pela ausência 

de fiscalização contínua, de carência de pessoal, 

inexistência de uma estrutura física adequada, 

falta de rigor na aplicação da legislação. O outro 
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subgrupo compreende os pescadores que 

entram em conflito direto com proprietários de 

terras, posseiros, invasores e fazendeiros, pelo 

uso dos recursos naturais. Para o primeiro grupo 

é interessante um maior espelho e lâmina 

d´água, já que o recurso encontra-se dentro da 

água, já para o segundo grupo, as margens são de 

grande importância para a ampliação dos pastos 

ou plantações. 

Além desses conflitos diagnosticados através das 

visitas existem muitos outros que não foram 

identificados durante esse diagnóstico. Isso se 

deve tanto à ausência de acompanhamento dos 

técnicos durante as visitas, quanto pelo fato 

desses representarem um grupo de atores 

sociais, com seus olhares particulares sobre a 

realidade vivida (Stewart et al, 2005). 

• A área em estudo abriga diferentes 
ecossistemas associados à Mata Atlântica. 

• A ç õ e s  e m  p r o l  d e  s u a  
conse rvação/preservação map eada s:  
existência de UCs, instrumentos legais 
presentes nas propostas de planos diretores 
das cidades  e ações de projetos que visam o 
estudo e conservação dos ambientes. 
Entretanto sabe-se que apenas a existência de 
UCs não é garantia de preservação. 

• Conflitos ambientais observados nas 
UCs foram relacionados ao uso da terra e dos 
recursos naturais e falta de infra-esturura 
adequada à gestão na maioria das UCs 
visitadas.

• Há maior concentração das UCs nos 
municípios localizados mais ao sul da área de 
estudo, compreendendo a região entre os 
municípios de Saquarema e Macaé, sobretudo, 
aquelas sob administração municipal. Essa 
região concentra ao todo cerca de 16 Ucs. 

• Em São João da Barra não foi mapeada 
nenhuma UC e em São Francisco de Itabapoana 
apenas uma. Carapebus também apenas uma, 
mas que abrange toda a extensão de seu litoral, 
o que foi causa de muitos embates durante o 
processo de criação da UC. 

Resumo do estudo realizado a partir 
das visitas aos ecossistemas e UCS
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Outro aspecto relevante a ser considerado para 

atividades de EA é a relação das escolas com a 

comunidade de seu entorno, e de fato, à medida 

que as escolas passam a envolver a comunidade 

em 

suas atividades, esta passa a freqüentar mais os 

espaços da escola. As escolas procuram realizar 

atividades interativas com a população local em 

datas comemorativas, como no dia das mães, dia 

dos pais, páscoa, como uma forma de aproximar 

a comunidade deste espaço. Outra possibilidade 

detectada no diagnóstico é a liberação de áreas 

da escola para lazer ou para a realização de 

eventos religiosos, cerimônias, festas de 

Escolas
Caracterizamos as escolas visitadas pelos níveis 

de ensino, número de alunos, e pelas atividades 

pedagógicas que desenvolvem. O diagnóstico 

permitiu listar os espaços que as escolas têm 

disponíveis para realização de suas atividades, 

bem como as atividades realizadas nestes 

espaços. A maioria das escolas apresenta 

espaços ao ar livre, para os alunos recrearem. 

Algumas escolas possuem biblioteca, mas não 

têm um grande acervo; 

de modo geral os alunos 

podem levar os livros 

para casa e se quiserem 

podem ler no “cantinho 

das salas de leitura”. 

Além disso as escolas 

v i s i ta d a s  o fe r e c e m  

espaços que permitem o 

desenvolvimento de 

diferentes atividades 

relacionadas à EA, como salas de leituras, 

espaços ao ar livre, salas de computação, hortas, 

salas de leitura entre outros.

“A educação básica tem 
p o r  f i n a l i d a d e  
desenvolver o educando, 
a s s e g u r a r - l h e  a  
f o r m a ç ã o  c o m u m  
indispensável para o 
exercício da cidadania, 
fornecer-lhe meios para 
progredir no trabalho e 
em estudos posteriores”. 
(Art. 22 LDB)

Visita a Escola Municipal 
Gustavo Campos Silveira 

no Município de Saquarema36
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desenvolverem projetos de “Meio Ambiente”, 

uma vez que as indicações buscadas nas 

secretarias pressupunham encontrar essas 

escolas, outros temas bastante trabalhados nas 

escolas visitadas foram “Cidadania” e “Saúde”. 

Apesar de fazer parte do cotidiano dessas 

comunidades, não foi encontrado nenhum 

projeto que tratasse da questão da exploração 

do petróleo na região.

Ainda sobre os projetos desenvolvidos nas 

escolas, partimos do pressuposto que a 

percepção de meio ambiente varia de acordo 

com os grupos sociais. Dentro de projetos 

realizados com a temática “meio ambiente” 

observamos que diferentes enfoques eram 

atribuídos aos trabalhos desenvolvidos. De um 

modo geral, os entrevistados relacionam o 

trabalho com o tema meio ambiente e ao 

incentivo à melhoria na qualidade de vida da 

população. Os resultados do diagnóstico sobre 

projetos de meio ambiente em andamento nas 

escolas indicaram que eles estão relacionados 

principalmente a alteração antrópica nos 

ambientes naturais,  fatores abióticos, 

aniversário nos finais de semana. E ainda, outra 

forma observada de relacionamento entre 

comunidade do entorno e comunidade escolar 

foi por meio do oferecimento de palestras. Se por 

um lado a participação em eventos pontuais 

pode contribuir para a criação de vínculos entre e 

escola e a comunidade, deve-se considerar que o 

trabalho de EA exige a participação ativa da 

comunidade, levando em consideração suas 

necessidades, seu marco cultural (existência de 

uma grande riqueza de conhecimentos e 

experiências), os recursos do meio e os vínculos 

do contexto local com a situação regional. Por 

esse motivo, é preciso diálogo e igualdade de 

participação nos processos vinculados ao 

universo escolar, evitando um certo tom de 

caridade e paternalismo que ainda impera nas 

iniciativas que apenas abrem as portas para os 

grupos comunitários. Este comentário se torna 

pertinente uma vez que, os argumentos sobre as 

dificuldades ou a falta de interesse dos pais em 

participar dos assuntos coletivos da escola, 

comumente usados por professores e diretores, 

são bastante temerários e parecem revelar uma 

visão distorcida da comunidade escolar. 

Além da maioria das escolas visitadas 
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c o n

hecimento do entorno escolar, conceitos 

botânicos ecológicos, reciclagem e/ou coleta de 

lixo e horta. 

Outros temas, relacionados, como “cidadania”, 

são tratados priorizando a valorização da auto-

estima e a permanência dos alunos na escola, 

pois são levadas em conta a dificuldade de 

acesso e a falta de recursos para manter os filhos 

ainda na escola de base. Tais obstáculos fazem 

com que aumentem os índices da evasão escolar. 

Outro tema observado foi o resgate cultural. 

Além da escola se deparar com o problema dos 

alunos não terem “raízes nos municípios da Bacia 

de Campos”, pois muitos deles vieram de 

diversas localidades do Brasil e foram morar lá 

por causa de seus pais, que escolheram o 

município para fugir da violência dos grandes 

centros. Esta questão ocorre principalmente nos 

municípios de Rio das Ostras e Macaé. 

Por fim, os projetos de leitura aparecem muitas 

vezes associados ao Programa de Leitura 

(realizado pela ONG Leia Brasil), como ocorre em 

algumas escolas de Macaé, Saquarema, São João 

da Barra, Búzios, Quissamã e Casimiro de Abreu. 

Particularmente em Saquarema e São João da 

Barra, as mesmas escolas que apontaram o 

Caminhão da Leitura como um projeto já 

realizado na escola, afirmam que o programa 

está ausente.

Exemplos de projetos relacionados à alteração 

antrópica nos ambientes naturais, fatores 

abióticos, conhecimento do entorno escolar, 

conceitos botânicos ecológicos, reciclagem e/ou 

coleta de lixo e horta:

Visita a Escola Municipal 
Agrícola Nilo Batista

no Município de Cabo Frio 

38



PROJETO PÓLEN  - PÓLOS EDUCATIVOS DO NORTE-FLUMINENSE E REGIÃO

E. M. Maria Isabel - Macaé 
Alteração antrópica nos ambientes naturais

- projetos que segundo os relatos, 
permitem a discussão sobre os problemas 
causados pelo ser humano nos ambientes. 

E.M. Francisco Borba - Carapebus
Horta  - projetos que envolvem 
a realização de horta na escola 
e um trabalho sistemático com a horta. 

Escola em Saquarema
Lixo, reciclagem e coleta seletiva - projetos em andamento 

dentro da escola, sem observação se a coleta que foi seletiva
 na escola permaneceria após a coleta pública no bairro. 

E.M. Honorino Coutinho – Araruama 
Conceitos botânicos e ecológicos – projetos 

de ecologia, fauna e flora com saídas
 em campo. 
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E. M - Rio das Ostras
Fatores abióticos  - projetos que trabalham 
com temas como água, solo e ar.   

E. M.  - Rio das Ostras

• Educação Ambiental  foi  observada 
relacionada a projetos de Meio Ambiente. 

• Além dos projetos de meio ambiente há 
outros projetos sendo desenvolvidos pelas 
escolas municipais tais como leitura, cidadania 
etc.

• EA nas escolas visitadas tem enfoque 
diferente da educação para a gestão. 

• Apesar das atividades de exploração e 
explotação  de petróleo e gás estarem 7

presentes nos municípios, a escola de modo 
geral não trabalha assuntos relacionados a 
essas atividades e seus impactos. 

• A relação das escolas com a Petrobras é 
observada por meio de projetos de 
responsabilidade social realizados pela 
empresa. 

• Em alguns casos a Petrobras é entendida 
como parceira da escola; em outros só é 
ressaltada a participação da escola em 
atividades promovidas pela empresa. 

Resumo do estudo realizado 
a partir das visitas as escolas

   – refere-se ao conjunto de atividades com o objetivo 
7
Exploração

de descobrir a acumulçao de petróleo, mas a comprovação ou a 
própria descoberta somente ocorrem com  uma perfuração de 
sucesso do poço exploratório. 
  – conjunto de atividades que se iniciam com a Explotação
perfuração do poço e são cnocluídas quando da exportação dos 
fluidos produzidos, materializando a obtenção de benefícios 
econômicos nessa extração de recursos naturais.

Conhecimento do entorno escolar  - projetos 

que valorizavam ações locais de conhecimento 

da escola e seu entorno, do bairro, temas que 

envolvessem resgate de valores locais.  
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integrantes, principalmente daquelas sem sede 

própria. Por outro lado, observamos a 

cooperação por parte das secretarias municipais 

e em alguns casos as OSCs indicadas por elas 

apresentam vínculo com o poder público.

A análise das OSCs priorizou cinco linhas 

principais (Período de Criação, Objetivos da 

Criação, Atuação das Organizações visitadas, 

Público Alvo, Relação com a Questão Ambiental), 

com as quais foi  possível  atender as 

necessidades traçadas para este diagnóstico. 

Nesse contexto, verificamos que o 

universo das OSCs mais antigas visitadas é 

composto por colônias de pescadores que foram 

fundadas no final da década de 1910, sendo que 

as mais antigas da nossa área de estudo foram 

criadas em 1918, 1932 e 1936. Esta fundação se 

deu sob a tutela do Estado, e os pescadores 

artesanais estiveram sob o controle político de 

órgãos governamentais até a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. A partir daí, os 

pescadores conquistaram avanços em seus 
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 A partir das diretrizes determinadas para 

este diagnóstico, as OSCs que trabalham 

especificamente com questões ambientais 

mereceram destaque inicial nas observações 

em campo. Contudo, estas não constituem a 

maioria das OSCs pesquisadas. Outro fato 

importante a se considerar para esta análise é a 

disponibilidade das informações das OSCs que 

encontravam-se atualizadas em alguns 

municípios,   enquanto em outros as 

informações eram defasadas ou ainda 

inexistentes. É importante destacar que houve, 

em vários municípios, a indicação de líderes 

locais ou formadores de opinião, que não 

integram os quadros de organizações ou fazem 

parte de mais de uma delas. Chama atenção o 

fato de que os telefones e endereços das OSCs 

mapeadas consistem em contatos pessoais de 

Visita à Associação de Plantadores
 de Cana de Carapebus

Organizações da Sociedade Civil
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direitos sociais e políticos, quando as colônias, 

através do Artigo 8º foram equiparadas aos 

sindicatos de trabalhadores rurais, recebendo a 

configuração sindical. Desta forma, abriram-se 

possibilidades de elaborarem seus próprios 

estatutos, adequando-os às realidades de seus 

municípios (Moraes, 2001).

Por outro lado, observamos que na 

década de 1990 foram criadas cinqüenta e três 

das OSCs visitadas. As formas de organização 

apresentam-se as mais variadas. Foram criadas 

trinta e oito OSCs no período de 2001 até o 

presente. Ou seja, a partir de 1991 ocorreu o 

aparecimento de 76% das OSCs do universo 

pesquisado. Somado a isso, a maior parte das 

OSCs dos municípios visitados tem como 

objetivos de criação a “Melhoria das condições 

locais” e Essas a “Defesa Ambiental”. 

informações apresentadas remetem ao um 

novo paradigma de controle e participação 

social de diversificação das formas associativas e 

de redefinição das relações com o Estado. 

Observamos também, que OSCs visitadas 

demonstraram em seus objetivos de criação o 

interesse em fortalecer o coletivo, com a 

comunidade se organizando para ter voz ativa 

nos processos decisórios. A organização do 

coletivo pode influenciar na transformação de 

uma situação problema e seu enfrentamento, 

pela força adquirida no interior de seu conjunto. 

O sujeito coletivo é aquele que se organiza e 

participa, em espaços, onde as lutas sociais, 

políticas, econômicas e culturais se cruzam e 

produzem práticas, adquirindo poder político e 

uma capacidade de mudança coletiva. Para 

Freire (1987, p. 135), a força do coletivo se faz 

c o m  u m  s e nt i m e nto  s o c i a l  l i v r e  d o  

individualismo, em que cada um seja capaz de 

usar sua liberdade para ajudar os outros a se 

libertarem, através da transformação global da 

sociedade. Em contraponto, percebeu-se que a 

articulação entre as OSCs visitadas se dá de 

forma limitada, consistindo em poucos exemplos 

de apoio entre as organizações, com raras 

exceções como o Fórum das Entidades Civis de 

Armação dos Búzios (FECAB). Este cenário 

remete à fragmentação e ao isolamento de 

iniciativas com objetivos semelhantes, caso 

freqüentemente observado na região.
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participação nos debates de plano diretor dos 

municípios, que por força de exigências legais 

para a realização deste nos municípios, 

ocorreram com maior freqüência no ano de 

2006, além da discussão de políticas públicas, 

incentivo à criação e gestão participativa de UCs, 

denúncias e intervenções junto ao ministério 

público e participação de Conselhos Municipais. 

Assim se dá a legitimação do Estado e o 

fortalecimento da democracia participativa. São 

relatadas também a realização de atividades de 

capacitação, sensibilização e conscientização 

com públicos determinados, abrangendo vários 

ecossistemas. É geralmente neste contexto que a 

EA é relatada. As ações educativas apresentadas 

por essas organizações se aproximam da EA não-

formal, e as formas de atuação citadas no Art. 13 

da Lei número 9.795/99 são observadas nos 

municípios de atuação do Projeto Pólen. Dessa 

maneira, esses dados se mostram consistentes 

quando relacionados com o público alvo, sobre o 

qual a maioria dos grupos entrevistados cita 

“trabalhar com a comunidade em geral”. 

Por fim, foi detectado que embora haja 

Sobre a relação com a questão ambiental, 

o número de organizações que se identificam 

como envolvidas com as questões ambientais 

em suas ações é significativamente maior que o 

número de organizações que nos seus objetivos 

de criação explicitavam este envolvimento. No 

panorama geral da relação das OSCs visitadas 

com as questões ambientais salienta-se o vínculo 

destas com a discussão de políticas públicas, 

ações de denúncia, ecoturismo e turismo rural, 

educação ambiental com crianças e adultos, 

participação da gestão de UCs, defesa do meio 

ambiente, pesquisa, trilhas interpretativas e a 

partir da atuação específica de cada organização, 

onde os atores também percebem estas relações 

intrínsecas. Observamos que muitas das 

organizações visitadas atuam através da 
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Visita à Associação de Servidores 
e Funcionários de Armação dos Búzios
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interesse pela EA, são poucos os recursos 

disponíveis para o desenvolvimento e a 

continuidade de programas eficazes nessa área, 

especialmente na esfera não estatal (OSCs). 

M u i t a s  o r g a n i z a ç õ e s  f u n c i o n a m  

financeiramente com recursos provenientes de 

doações ou contribuições de associados. 

Algumas recebem investimentos públicos, a 

partir de políticas explícitas dos próprios 

governos. Esse cenário geralmente leva a ações 

de caráter fragmentado e provisório. É 

importante perceber que as OSCs passam por 

“fases” mais atuantes e outras menos, conforme 

a disponibilidade de recursos, mudanças de 

governo e questões político-partidárias, ou 

ainda o caráter de envolvimento dos 

participantes de cada organização. Geralmente, 

a associação é voluntária, e a participação dos 

indivíduos está relacionada a relações sociais, 

facilidades logísticas ou identificação pessoal 

com o conjunto de crenças e práticas 

desenvolvidas pela OSC no momento.

• Buscou-se heterogeneidade nas organizações 
visitadas - ONGs, colônias, associações, etc 

•  Em geral, observou-se cooperação entre as 
secretarias municipais e OSCs.

•  Embora haja interesse pela EA, são poucos os 
recursos disponíveis para o desenvolvimento e a 
continuidade de programas eficazes nessa área, 
especialmente no setor não-formal (OSCs). 

•  M u i t a s  o r g a n i z a ç õ e s  f u n c i o n a m  
financeiramente com recursos provenientes de 
doações ou contribuições de associados. 
Algumas recebem investimentos públicos, a 
partir de políticas explícitas dos próprios 
governos. O que por um lado pode significar 
maiores facilidades de cooperação, mas por 
outro lado pode ser um fator de limitação da 
liberdade de atuação e posicionamento da 
organização.

• Percebeu-se que a articulação entre as OSCs 
visitadas se dá de forma limitada, consistindo em 
poucos exemplos de apoio entre as organizações, 
com raras exceções como o Fórum das Entidades 
Civis de Armação dos Búzios (FECAB). Este 
cenário remete à fragmentação e ao isolamento 
de iniciativas com objetivos semelhantes. 

• Conselhos Municipais e o Consórcio 
Intermunicipal Lagos São João são organizações 
articuladoras dos quais um número significativo 
de organizações cita participar.

Resumo do estudo realizado 
a partir das visitas as OSCs
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Plano Diretor

O Plano Diretor é a principal lei do município que 

trata da organização e ocupação do seu 

território. Mais do que isso, na Lei Federal 

10.257/01, denominada Estatuto da Cidade, em 

que foram estabelecidas normas de ordem 

pública e interesse social que regulam o uso da 

propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem 

como do equilíbrio ambiental, o Plano Diretor é 

entendido como resultado de um processo 

político, dinâmico e participativo que mobiliza o 

conjunto da sociedade, todos os segmentos 

sociais, para discutir e estabelecer um pacto 

sobre o projeto de desenvolvimento do 

município. Este é um processo político de 

formação da cidadania (Brasil, 2005).

A Lei 10.257/01 que regulamenta os arts. 182 e 

183 da Constituição Federal estabelece as 

diretrizes gerais da política urbana. O plano 

diretor das cidades é um dos instrumentos de 

política urbana, parte integrante do processo de 

Políticas Públicas e Instrumentos de Gestão

planejamento municipal. Segundo a lei é 

previsto que:

§ 4º No processo de elaboração do plano 

diretor  e  na f iscal ização de sua 

implementação, os Poderes Legislativo e 

Executivo municipais garantirão:

I - a promoção de audiências públicas e 

debates com a participação da população 

e de associações representativas dos 

vários segmentos da comunidade;

II - a publicidade quanto aos documentos e 

informações produzidos;

III - o acesso de qualquer interessado aos 

documentos e informações produzidos.

(Lei 10.257, de 10 de Julho de 2001)

Sendo assim pode-se entender que a proposta 

de elaboração dos planos diretores é 

participativa. O Ministério das Cidades montou 

uma estratégia para mobilização de parceiros 

dentro e fora do Governo Federal e estabeleceu 
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que até outubro de 2006 os municípios 

e l a b o r a s s e m  s e u s  p l a n o s  d i r e t o r e s  

participativos. No art. 41 da Lei 10.257/01 

consta que o plano diretor é obrigatório para 

cidades:

I - com mais de vinte mil habitantes;

II - integrantes de regiões metropolitanas e 

aglomerações urbanas;

III - onde o Poder Público municipal 

pretenda utilizar os instrumentos previstos 

no

§ 4º do art. 182 da Constituição Federal;

IV - integrantes de áreas de especial 

interesse turístico;

V - inseridas na área de influência de 

empreendimentos ou atividades com 

significativo impacto ambiental de âmbito 

regional ou nacional.

Durante a fase do diagnóstico do projeto, a 

equipe executora participou de algumas das 

reuniões dos planos diretores em dois 

municípios, Arraial do Cabo e Carapebus. Em 

Campos dos Goytacazes, durante o ano de 2006 

houve uma revisão do plano diretor, que ao lado 

da lei orgânica, traçou as diretrizes fundamentais 

para a vida da cidade e de seus habitantes. Em 

Arraial do Cabo a equipe que coordenou as 

atividades de revisão do 

plano diretor foi formada 

por representantes da 

c o m u n i d a d e  e  d o  

gabinete. O plano já foi 

concluído e votado. Há 

no capítulo IV – da 

Educação, uma parte 

referente à EA no art. 40 

in c is os  V I  e  X .  N o  

município de Carapebus 

houve um fórum de 

d i s c u s s ã o  c o m  a  

participação das secretarias e do gabinete, no 

qual foi formado um núcleo articulador com 

esses membros e também com associações e 

população junto a uma fundação que auxiliou na 

elaboração (Fundação Don Sintra). Em Casimiro 

de Abreu houve uma chamada pública com a 

participação das entidades civis organizadas. 

O documento foi elaborado e formatado com a 

“A secretaria de Meio 
Ambiente convidou a 
equipe da região para 
participar de algumas 
r e u n i õ e s  p a r a  
elaboração do Plano 
Diretor, nas quais havia 
p a r t i c i p a ç ã o  d a  
sociedade civil e as 
d e c i s õ e s  d e s s a s  
reuniões seriam levadas 
m a is  ta r d e  à  u ma  
audiência pública.”
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parceria da empresa Carvalho & Drumond Ltda. 

A EA está incluída no plano nas ações voltadas à 

proteção e conservação do meio ambiente além 

de haver um planejamento para implantação de 

um programa de EA comunitária, utilizando a 

estrutura institucional descentralizada como 

suporte e unidades móveis para treinamento de 

pessoas. 

Em Macaé a construção do plano diretor 

também caracterizou-se como um trabalho 

participativo envolvendo governo e sociedade. 

Houve chamadas públicas, a criação de uma 

comissão de estudos formada por servidores do 

município e a elaboração foi dividida em 3 

etapas:  i. conhecimento da realidade/insumos 

técnicos; ii. diagnóstico dos problemas, 

condicionantes e potencialidades; iii. definição 

de estratégias, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano municipal. Na seção IV 

art. 84 há os objetivos das políticas públicas para 

a EA em Macaé e no art. 85 há as diretrizes gerais.

Em Saquarema as reuniões para elaboração do 

plano diretor envolveram representantes da 

comunidade e participação de membros do 

governo. Foi desenvolvido sob a coordenação do 

Instituto Brasileiro do Desenvolvimento 

Institucional (IBRADI) e houve a formação de um 

conselho gestor. Esse conselho elaborou uma 

minuta de plano diretor que foi acatada em 

quase sua totalidade, após discussão em 

audiência pública com a presença do procurador 

do município.

Em Rio das Ostras houve chamada pública e 

audiência pública. Foi criada uma comissão de 

assessoramento paritária composta por 

representantes da sociedade civil organizada e 

do poder público. Foram criados três grupos de 

trabalho (social  -  econômico  -  urbano) com 

participação de representantes da Secretaria de 

Meio Ambiente em cada grupo. Os artigos 30, 31 

e 32 são específicos. Existem outros artigos que 

fazem referência à EA, são eles: Art. 13  -  Inciso 

Iv; Art. 19  -  Inciso I; Art. 36  -  Inciso Iv; Art. 40  -  

Inciso Iv; Art. 153  -  Inciso IV.   

Por fim, em Cabo Frio, técnicos da Fundação 
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Getúlio Vargas foram contratados para conduzir 

o processo de elaboração do plano. No processo 

de elaboração a comunidade esteve presente. 

Foram realizadas três audiências públicas (maio, 

agosto e setembro) com a participação e envio 

de propostas de moradores e representantes do 

governo. Não há no documento algo específico 

sobre EA. O plano diretor de Cabo Frio foi 

aprovado pela Câmara Municipal em dezembro 

de 2006.

Consórcio Intermunicipal 

Lagos São João 

Em 1999 foi criado, a partir de ampla 

mobilização de diversos setores da sociedade 

civil, o Consórcio Intermunicipal Lagos São João 

(CILSJ) visando o fortalecimento de uma 

articulação regional dos atores sociais que já 

trabalhavam questões ambientais. Tal 

mobilização resultou na criação do Comitê de 

Bacia Lagos São João, criado pelo decreto 

36.733 de 08 de dezembro de 2004. Este é um 

órgão colegiado com atribuições normativas, 

deliberativas e consultivas que, de acordo com o 

art. 53 da Lei Estadual 3.239 de 02 de agosto de 

1999, tem como missão a “Coordenação das 

atividades dos agentes públicos e privados, 

relacionados aos recursos hídricos e ambientais, 

compatibilizando as metas e diretrizes do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos (PERHI) com as 

peculiaridades de sua área de atuação”. 

Atualmente o CILSJ exerce a função de Secretaria 

Executiva do Comitê de Bacia. Dentre as 

principais atribuições do CILSJ está a busca da 

consolidação de políticas públicas relacionadas a 

recursos hídricos na região. Desta forma, o CILSJ 

visa contribuir para a efetiva participação social 

no processo de gestão destes recursos naturais 

das bacias hidrográficas das Lagoas de Araruama, 

Saquarema e dos Rios São João, Una e Ostras.

O Consórcio exerce um papel de articulador e 

coordenador de temáticas diversificadas que 

envolvem os municípios e está composto por 

representantes do poder municipal, por 

e m p r e s á r i o s  e  u m a  p l e n á r i a  d e  

aproximadamente 50 organizações da sociedade 

civil e conta com o apoio da WWF-Brasil e do 

Conselho Regional de Biologia-CRBio-2. O CILSJ 

exerce também uma ação mediadora das 

atribuições das duas concessionárias contratadas 
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para abastecer a região, Prolagos e Águas de 

Juturnaíba. A gestão participativa influencia 

decisões sobre o uso dos recursos naturais e a 

recuperação e preservação ambiental através 

programas e projetos em andamento, entre eles 

o Programa de Educação Ambiental (PEA).

Em 23 de fevereiro de 2005 foi criada, no âmbito 

do Comitê de Bacia, a Câmara Técnica 

Permanente de Educação Ambiental – CTEA. A 

CTEA realiza reuniões mensais desde junho de 

2005.  Durante  estes  encontros f icou 

estabelecido que seriam apresentadas as 

principais  experiências,  projetos e/ou 

programas em EA desenvolvidos nas cinco Bacias 

Hidrográficas citadas acima. Esta dinâmica 

possibilitou um mapeamento dos pontos fortes 

e das dificuldades vivenciadas no dia-a-dia dos 

educadores, norteando assim a concepção e 

elaboração do PEA.

O consórcio apresenta atividades em 7 

municípios coincidentes com as atividades 

previstas pelo Projeto Pólen (Saquarema, 

Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, 

Cabo Frio, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras). 

Sendo assim foi interessante a aproximação com 

gestores do consórcio. A equipe do Projeto Pólen 

buscou participar de algumas das reuniões da 

CTEA e do Grupo de Trabalho de Formação – GT 

Formação. É neste contexto que o Consórcio vem 

realizando um processo de construção do 

Coletivo Educador da CTEA. 

O GT Formação foi formado com a tarefa de 

sistematizar as apresentações realizadas, como 

o levantamento / diagnóstico realizado pelo 

CILSJ, que subsidiam a criação das principais 

linhas de ação e atividades do Programa. 

Objetiva também promover processos de 

formação e qualificação dos educadores 

ambientais e demais componentes do público 

beneficiado do programa. Esse GT permanente 

tem elaborado, de forma participativa e 

integrada, uma proposta político-pedagógica 

para o desenvolvimento de futuros processos 

formativos, consolidando a CTEA como Coletivo 

Educador.

Políticas Municipais de EA 

Durante uma visita realizada no município de 
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Casimiro de Abreu, em outubro de 2006, 

conheceu-se a lei municipal Nº 1.058 aprovada 

em setembro daquele ano que dispõe sobre o 

ensino de noções, atividade e programas de EA 

na Rede Municipal de Ensino. Analisando a 

proposta da Lei e observando os parágrafos 

entende-se uma concepção de EA vinculada ao 

ensino de ecologia com atividades em campo 

como podemos destacar no artigo 4º:

“Art 4º - Os programas de atividades de 

educação ambiental, além das noções 

teóricas sobre aspectos do meio ambiente 

e ecológicos, nas sala de aula, deverão 

enfatizar a observação direta da natureza, 

o estudo do meio, a pesquisa de campo e as 

experiências práticas que induzam o aluno 

para a prática da educação e preservação 

do meio ambiente.”

Poucas escolas visitadas em Casimiro de Abreu 

apresentaram projetos relacionados a Meio 

Ambiente. A E.M.Pastor Abel de Souza Lyrio 

realiza projetos de horta comunitária, reciclagem 

de lixo e sobre conceitos botânicos e ecológicos. 

A escola pré-escolar anexa ao CECA (Centro 

Educacional Casimiro de Abreu) realiza um 

projeto que relaciona higiene corporal à questão 

do lixo. Durante a entrevista o respondente 

classificou o projeto na temática saúde, 

entretanto observou-se também um trabalho 

com questões ambientais sobre o lixo.

É importante ressaltar que a lei prevê atuação 

conjunta das secretarias de Educação e Meio 

Ambiente. No município de Casimiro de Abreu, 

durante as atividades do diagnóstico, observou-

se um trabalho de EA não só vinculado a essas 

secretarias, mas também outras atividades 

propostas pela secretaria de Agricultura e Pesca.  

Seria interessante que o trabalho desenvolvido 

nas escolas, mesmo que vinculado ao ensino da 

ecologia, possibilitasse formar uma atitude 

ecológica dotada de sensibilidades éticas e 

políticas à identificação dos problemas e 

conflitos que afetam o ambiente em que 

vivemos, uma vez que é por meio da mediação 
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Art. 10. A educação ambiental será 

desenvolvida como uma prática educativa 

integrada, contínua e permanente em 

todos os níveis e modalidades do ensino 

formal.

§ 1o A educação ambiental não deve ser 

implantada como disciplina específica no 

currículo de ensino.

Os dados obtidos revelam que para o ano de 

2007 foram contratados professores de ciências 

e biologia com experiências de atividades 

relacionadas à EA para ministrar as aulas para 

outras séries (3ª,4ª,5ª e 6ª). 

Nos municípios de Saquarema, Cabo Frio e 

Carapebus não há uma lei específica sobre EA. 

Em, Araruama, Quissamã, São João da Barra e 

São Francisco de Itabapoana não se obteve esse 

tipo de informação.

Em Campos dos Goytacazes encontrou-se uma 

lei de 1990 (Lei Nº 5.122) que institui uma 

dos conflitos que surgem é que se alcançará a 

preservação ou conservação do meio ambiente 

como preconiza a lei.

A análise realizada durante o diagnóstico 

permitiu observar projetos existentes nas 

escolas relacionados com EA e seus diferentes 

enfoques. Procurando estabelecer uma 

correlação entre o aparecimento dessas 

questões e programas de educação que 

norteiam as práticas cotidianas, observou-se que 

os PCNs e suas propostas de temas exercem 

influência sobre o planejamento de projetos nas 

escolas. 

E ainda no município de Armação dos Búzios, 

observamos que a EA vem sendo desenvolvida 

como uma disciplina de nas escolas municipais 

de Armação dos Búzios . Esta questão de tornar a 
8

EA como disciplina é um assunto que vem sendo 

discutido no meio acadêmico e apesar de 

divergências, o artigo 10 da Política Nacional de 

EA prevê que o tema de EA seja trabalhado de 

modo a não estar vinculado a uma disciplina 

específica de EA.

  Disciplina ministrada no ano de 2006 em caráter experimental 
8

na segunda série do ensino fundamental, após parecer favorável 
do Conselho Municipal da Cidade.
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disciplina de EA em todas as séries do segundo 

segmento do primeiro grau e em todas as sérias 

do 2º grau, mas não se sabe sobre a execução 

e/ou regulamentação dessa lei. Pelo observado 

nas escolas visitadas não há disciplina de EA no 

município. 

Os municípios de Arraial do Cabo e Rio das Ostras 

têm uma proposta de projeto de lei que institui a 

política municipal de EA elaborada pela Câmara 

Técnica Permanente de EA do Comitê de Bacia 

Lagos São João. Essa proposta em versão 

preliminar foi levada a todos os municípios que 

fazem parte do Comitê para ser debatida em 

cada um deles. Os cursistas de Arraial do Cabo 

solicitaram a ajuda da equipe do Projeto Pólen 

para discutir e reelaborar alguns itens presentes 

na proposta. A proposta está embasada na lei 

federal nº 9.795/99, entretanto apresenta 

alguns conceitos que podem ser melhor 

trabalhados tais como o de integridade 

ecológica, ecossistema, conservação. Há uma 

apresentação de conceitos como o de gestão 

descentralizada e gestão participativa, mas não 

apresentam um conceito sobre o entendimento 

de gestão ambiental que está atualmente 

vinculado ao tipo de proposta de EA apresentada 

pela Lei nº 9.795.

Centros, Núcleos e Pólos de EA 

Observamos nos municípios estudados algumas 

iniciativas que se denominam como Centro de 

Educação Ambiental (CEA) – Campos dos 

Goytacazes; Núcleo de Educação Ambiental 

(NEA) – Rio das Ostras e a proposta do projeto 

Núcleo – NEA-BC que podem gerar uma 

sobreposição de nomes considerando-se a 

proposta dos Pólos de EA do Projeto Pólen. Faz-

se necessário discutir tais denominações, 

analisando seus objetivos e intenções, propor 

c l a s s i f i c a ç õ e s  e  d e b a t ê - l a s .  M u i t o  

provavelmente, nem todas compartilham 

concepções e objetivos comuns, convergindo 

para propostas de atuação fundamentadas em 

alguns princípios/conceitos que consideramos 

chave nos campos da educação e EA. Entretanto, 

contamos  com a par t ic ipação desses 

52



PROJETO PÓLEN  - PÓLOS EDUCATIVOS DO NORTE-FLUMINENSE E REGIÃO

iniciativas pioneiras de CEAs no país. Também a 

ECO-92 foi uma referência importante para a 

criação deste no Brasil. O I Encontro Nacional de 

CEAs foi realizado após a ECO-92 e um dos 

produtos desse processo foi a formalização dos 

chamados Projetos Pilotos, pelo MEC em 1993. 

A Rede Brasileira de Centros de Educação 

Ambiental foi formalizada no ano de 2003, a 

partir da necessidade de se articular as diversas 

iniciativas de CEAs existentes no país. A rede tem 

o papel de se constituir em um espaço de 

referência no que diz respeito à questão dos 

Centros de EA, tanto para profissionais já 

atuantes junto a essas iniciativas, bem como para 

aqueles engajados na criação de novos CEAs pelo 

país. Outro papel fundamental da rede consiste 

em promover sinergia entre as distintas 

iniciativas atuantes no Brasil, estimulando o 

intercâmbio continuado de informações, 

práticas, idéias, etc., fomentando parcerias e 

buscando que diversos CEAs se conheçam 

mutuamente, através do fomento à criação das 

Redes Regionais e Estaduais. 

O de Campos dos Goytacazes foi criado em 

março de 2004, através de uma lei municipal, e 

representantes no desenvolvimento do projeto e 

de fato, alguns deles fazem parte da primeira 

turma do curso de formação de educadores 

ambientais do Projeto Pólen.

Centro de Educação Ambiental de 

Campos dos Goytacazes

Oficialmente os CEAs foram formalizados no 

Brasil pelo Ministério da Educação e Cultura- 

MEC em 1993, como produto resultante do I 

Encontro Nacional de Centros de EA realizado em 

1992. Em meados dos anos 80, algumas 

iniciativas pioneiras de construção de espaços 

educativos não formais para o trabalho com a EA 

foram impulsionadas, sobretudo pela atuação de 

pequenas propriedades rurais, ONGs e unidades 

de conservação, e no final da década, por 

empresas privadas de grande porte (sobretudo 

à q u e l a s  l i g a d a s  a o  s e t o r  p r i m á r i o ,  

correspondendo às de mineração, agricultura, 

floresta, sobretudo).

Podemos entender a década de 1980 como o 

marco de criação e de implementação das 

53



CONHECIMENTO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS E DE INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EXISTENTES EM MUNICÍPIOS DA BACIA DE CAMPOS- RJ

segundo sua diretora em 2006, esta lei não foi 

sancionada e nem foram estabelecidos cargos e 

funções para os profissionais. Sendo assim, o CEA 

de Campos não tem registro jurídico e não pode 

ser, segundo ela, cadastrado na rede CEA 

brasileira e não recebe material e não mantém 

contato com outros CEAs. Ele funciona como um 

setor de EA da secretaria de Meio Ambiente e as 

atividades que realiza são voltadas para 

capacitação de pessoas (guardas, jovens), cursos 

que variam entre 40 e 240 horas, visitas em 

campo com alunos da rede pública, oficinas de 

sucatas, videoteca, informática ambiental. Além 

disso, também propõe campanhas educativas 

nos bairros da cidade e participa de eventos 

promovidos pelo município.

Núcleo de Educação de Rio das Ostras

O Núcleo de Educação Ambiental de Rio das 

Ostras foi inaugurado em outubro de 2005 após a 

I Conferência Municipal Infanto-Juvenil pelo 

Meio Ambiente na qual vários atores sociais 

discutiram temáticas socioambientais e 

e l a b o r a r a m  a  C a r t a  M u n i c i p a l  d a s  

Responsabilidades e Ações que é um documento 

referência para projetos ecopedagógicos, sendo 

norteadora das ações de 2006 do Núcleo para 

implantação da Agenda 21 escolar e Com-Vida 

nas Escolas (Comissão de Meio Ambiente e 

Qualidade de Vida). O Parque Municipal dos 

Pássaros abriga o Núcleo, no qual são realizadas 

atividades com escolas, capacitação de 

professores da rede e encontros sobre EA. As 

atividades contemplam uma exposição sobre a 

Unidade de Conservação e depois os visitantes 

percorrem uma trilha interpretativa. Há também 

palestras sobre a fauna silvestre da região.

Na secretaria de Educação de Rio das Ostras há 

também um Núcleo de EA que realiza diversas 

atividades no município. Os trabalhos realizados 

são em parceria com o Núcleo da Secretaria de 

Meio Ambiente Agricultura e Pesca, e no ano de 

2007 os núcleos se unificaram fisicamente e 

estão desenvolvendo as atividades dentro do 

Parque dos Pássaros. 

O Núcleo divulga a participação da rede de 

educadores ambientais de Rio das Ostras 
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Representantes das próprias comunidades 

elaboram e executam o projeto e chama-se 

Núcleo de Educação Ambiental da região da 

Bacia de Campos – NEA-BC.

Pólos de Educação Ambiental

Durante o curso de formação de Educadores 

Ambientais os cursistas estão sendo estimulados 

a implantar pólos de EA em cada município. Estes 

serão gerenciados pelos próprios gestores com 

apoio da equipe executora do projeto. É 

importante que as bases pedagógicas do pólo 

sejam construídas considerando aspectos da EA 

trabalhados durante o Curso de Formação de 

Educadores Ambientais, tais como continuidade 

das ações, relação entre teoria e prática, 

valorização de diferentes saberes, gestão 

ambiental pública, etc.  E necessário também 

que o objetivo central dos pólos seja 

considerados que o fomento a ações educativas 

voltadas para o desenvolvimento da gestão 

ambiental. 

É de interesse da equipe executora do projeto 

( R E A R O )  a t r a v é s  d o  s i t e  

http://educacao.riodasostras.rj.gov.br/rearo

Projeto Núcleos  e  Multiplicadores - 

C e n t r o  N o r t e - F l u m i n e n s e  p a r a  

Conservação da Natureza/UN-Rio

Na época da realização do diagnóstico, em 2006, 

observamos o desenvolvimento do projeto 

núcleos. Este foi um projeto que previa a 

implantação de Núcleos de EA ligados 

diretamente a escolas denominadas “escolas 

parceiras”. Era realizado pela ONG Centro Norte-

Fluminense para Conservação da Natureza, no 

âmbito do licenciamento ambiental de 

plataformas da Unidade de Negócios do Rio de 

Janeiro. Os profissionais capacitados pelo 

projeto multiplicadores eram os responsáveis 

pelo gerenciamento desses espaços. 

Em 2008 o projeto passou por uma reavaliação e 

foi redesenhado de modo que atualmente prevê 

a implantação de um Núcleo de EA em cada um 

dos municípios em que o projeto é desenvolvido. 
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que o pólo tenha autonomia de trabalho. Esse 

conceito de autonomia, discutido por Loureiro 

(2007) não significa uma autonomia absoluta. Ela 

pode ser entendida como um processo que se 

vincula a condições e possibilidades em uma 

sociedade e em determinada época e que 

estabelece condições de escolha em que não 

haja tutela ou coerção. É também importante 

que o pólo estabeleça diálogo com as demais 

iniciativas de EA existentes nos municípios.  Cada 

pólo construirá um modo de trabalho e inserção 

na comunidade.  

• Nos planos diretores de Arraial do Cabo, Macaé, Casimiro 
de Abreu e  Rio das Ostras há itens específico sobre a 
Educação Ambiental no município. 

• Em Quissamã, Saquarema, Cabo Frio, Carapebus e 
Campos dos Goytacazes não há. Já nos municípios de 
Araruama Armação dos Búzios São Francisco de 
Itabapoana, São João da Barra não obtivemos a 
informação.  Em Quissamã há na política ambiental do 
município uma referência sobre apoio ao Plano de ações da 
Agenda 21.

• Em Casimiro de Abreu há uma Lei municipal Nº 1.058  
sobre Educação Ambiental nas escolas aprovada em 
setembro de 2006; em Búzios há uma  disciplina de EA em 
caráter experimental

•  Quissamã – Lei municipal de 1993 que cria disciplina de 
Educação Ambiental, mas como em Campos dos Goytacazes 
há Lei municipal de 1990 que cria disciplina de EA (Lei 
5.122), mas nas escolas municipais a Educação Ambiental 
não é trabalhada como disciplina, de acordo com a previsão 
da Lei 9795/99.

•  Há uma proposta de projeto de lei que institui a política 
municipal de EA elaborada pela Câmara Técnica 
Permanente de EA do Comitê de Bacia Lagos São João que 
está sendo discutida e será implementada nos municípios 
abrangidos pelo consórcio.

• A região conta com espaços físicos destinados ao 
trabalho com Educação Ambiental: Centro de Educação 
Ambiental (CEA) – Campos dos Goytacazes, Núcleo de 
Educação Ambiental (NEA) – Rio das Ostras, Núcleos de 
Educação Ambiental implantados pelo  Projeto Núcleos e 
brevemente contará com Pólos de EA implementados a 
partir dos processos de formação do Projeto Pólen  - UN-BC / 
NUPEM/UFRJ.

Resumo do estudo realizado sobre levantamento
 de políticas públicas e instrumentos da gestão

56



PROJETO PÓLEN  - PÓLOS EDUCATIVOS DO NORTE-FLUMINENSE E REGIÃO

Levantamento dos Impactos 

da Petrobras na Bacia de Campos 

a Partir da Percepção de Grupos Sociais

“As representações sociais são uma forma de conhecimento 

socialmente elaborado e compartilhado, com um objetivo 

prático, e que contribui para a construção de uma realidade 

comum a um conjunto social” (JODELET, 2001).
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Quando perguntados se as atividades da Petrobras geravam benefícios ou desvantagens a percepção foi 

maior em relação aos benefícios do que em relação às desvantagens. Notamos que a tendência mais 

observada de benefícios foi a percepção da empresa como promotora de um desenvolvimento 

socioeconômico regional e nacional, como constatado também por Souza (2007) em pesquisa realizada na 

mesma região. O recebimento dos royalties apareceu como a forma com que a Petrobras promove o 

desenvolvimento do município. Os royalties são assim percebidos principalmente nos GFE. Nos GFNE 

também foram elencados como benefícios, porém com a ressalva de não serem percebidas as melhorias 

sociais nos bairros e comunidades que as organizações da sociedade civil presentes são representantes.

 

A realização dos GF foi a forma que usamos para tratar a questão sobre a percepção de diferentes atores 

sobre a presença da Petrobras nos municípios influenciados pelos empreendimentos relacionados a este 

projeto. Realizamos GF com atores estatais (GFE) e com atores não estatais (GFNE).

Visita realizada pela equipe  e acompanhada 
por membros da Secretaria de Meio Ambiente
à APA de Massambaba, no município 
de Arraial do Cabo

Grupo Focal Estatal de Armação dos Búzios                Grupo Focal Estatal de São João da Barra
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Das atividades da Petrobras nos municípios 

elencadas pelos participantes, tanto dos GFE 

quanto dos GFNE, despontou a predominância 

da percepção de projetos e parcerias com a 

empresa, dentre eles um destaque para o 

projeto Leia Brasil. As atividades relacionadas a 

p ro je to s  p a r a  a  c o m u ni d a d e  fo ra m:  

fornecimento de materiais didáticos, Expo-

reciclar, curso de multiplicadores em EA, projeto 

Mosaico, projeto Pólen, atividades culturais, 

curso em Educação Ambiental em parceria com a 

ONG CNFCN (NEAs), projeto em esporte (SEST), 

projeto TAMAR, Sorriso Feliz, Plantando o futuro 

(EMATER e Petrobras), consórcio Bacia 

Hidrográfica do Rio Macaé, atividades de 

responsabilidade social, Jovem Aprendiz, 

escolinha de surf,  mova Brasi l, teatro 

mambembe, projeto Botinho, projeto Capacitar, 

projeto Geração de Renda. Algumas dessas 

atividades são iniciativas de EA na região da Bacia 

de Campos e percebidas pelos participantes.

 As atividades de exploração e produção de 

petróleo foram relatadas nos municípios Arraial 

A tendência das falas sobre os impactos positivos 

apontou para a questão do emprego, mas não 

somente como geração de empregos, mas 

também na qualificação e melhoria das 

condições de trabalho. Todos os grupos 

mencionaram como um impacto positivo a 

promoção de projetos, cursos e parcerias, não 

sendo observada esta categoria nos GFNE de 

Macaé e Quissamã. Já nos GFNE Saquarema e 

São Francisco de Itabapoana somente esta 

categoria foi citada como impactos positivos.

Na categoria desvantagens, assim como na de 

impactos negativos, o que predominou foi a 

percepção de impactos nos meios físico e biótico, 

onde alguns dos relatos apontaram para a 

preocupação com impactos ambientais futuros. 

Outro impacto ligado a esta categoria é o 

c r e s c i me nto  d e m o g rá f i co,  p e rc e b i do  

principalmente nos municípios onde há 

atividades ligadas diretamente ao processo de 

exploração do petróleo, como Macaé, ou 

municípios próximos, como, Rio das Ostras, 

Casimiro de Abreu e Quissamã.
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do Cabo, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, 

Macaé, Quissamã, Rio das Ostras e São João da 

Barra. As atividades relacionadas a transporte, 

refino, exportação e importação apareceram em 

Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Carapebus, 

Macaé, Quissamã, Rio das Ostras, São Francisco 

de Itabapoana e distribuição e revenda em 

Araruama, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios, 

Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Rio das 

Ostras. Cabe ressaltar que nos municípios de 

Casimiro de Abreu e Saquarema não foram 

relatadas essas atividades.

Os grupos afetados pelas atividades da Petrobras 

no  mu nic í p io ,  l i s ta da s  a ci ma ,  fora m 

principalmente: crianças e adolescentes 

afetados de modo positivo devido aos projetos 

sociais da empresa e de modo geral pescadores, 

crianças e adolescentes foram os grupos 

afetados de maior ocorrência nos GF (tanto 

estatais  como não estatais ).  Quando 

questionados sobre conflitos existentes e seus 

grupos, os participantes dos GF identificaram 

pescadores, poder público, ambientalistas, 

população estrangeira (ao município) e 

população local e a Petrobras, como grupos 

sociais em conflito. As relações estabelecidas 

entre eles variaram por município, porém 

podemos estabelecer algumas mais recorrentes, 

como conflitos entre o poder público e a 

população, presente na maioria dos grupos 

analisados.

As soluções propostas variaram entre os 

municípios, assim como as questões apontadas 

como conflitos. As soluções que apareceram 

com mais freqüência são relacionadas ao uso dos 

royalties e à EA. Para a questão dos royalties os 

participantes propõem a criação de um 

“conselho gestor” (GFE Arraial, Búzios, Cabo Frio, 

São Francisco de Itabapoana e GFNE Búzios, 

Carapebus) ou simplesmente a participação ou 

fiscalização da distribuição desses recursos por 

parte da população (GFE Carapebus, Macaé e 

Saquarema e GFNE Campos, Quissamã, São João 

da Barra). 
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Para discutir a questão de como os participantes 

dos grupos focais podem colaborar para o 

alcance das soluções apresentadas, a tendência 

mais observada nos GF foi promoção da 

educação, seguida de mobilização social, 

promoção da gestão e fiscalização e promoção 

de parcerias. Quando os participantes foram 

perguntados sobre quem mais poderia colaborar 

para o alcance das soluções propostas 

percebemos uma tendência nos conteúdos de 

uma cobrança da presença mais efetiva do poder 

público na mediação dos conflitos apresentados, 

assim como de uma mobilização das ONGs 

presentes nos municípios.

A partir dos GF podemos entender que a 

percepção da Petrobras, enquanto empresa 

exploradora de recursos naturais, não é clara 

para a maioria dos grupos. As impressões são 

voltadas ao que a Petrobras gera, tanto em 

termos de prestação de serviços, melhoria na 

qualidade/quantidade de trabalho como 

também em benefícios para o município. A 

distribuição dos royalties não está clara para a 

Algumas particularidades foram também 

destacadas como o apontamento de pesquisas e 

estudos ambientais para solucionar conflitos 

decorrentes da questão da preservação do meio 

ambiente e a exploração de petróleo (Campos e 

Quissamã, nos grupos estatais e não estatais). O 

repasse dos royalties para a classe pesqueira se 

destacou apenas em Macaé (nos dois grupos). 

Enquanto em São Francisco de Itabapoana, onde 

os conflitos giram em torno das pesquisas 

sísmicas, as soluções apresentadas apontaram a 

busca por novas técnicas de exploração. Vale 

ressaltar que, nesse município, não parece haver 

preocupação com a exploração em si, mas sim 

com a atividade sísmica para encontrar o recurso 

a ser explorado. Ainda nesse município, 

representantes do GFNE pediram a redefinição 

das linhas ortogonais que definem a área de 

confronto com os poços de exploração na 

plataforma continental, responsável pelo cálculo 

da maior alíquota de royalties.
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maioria dos grupos e seus benefícios sociais não 

são percebidos, ou seja, o entendimento do que 

significa o royalties, suas legislações específicas 

e, principalmente, onde os grupos sociais podem 

participar na busca de alterações da própria lei, 

ampliando as formas de aplicação e gestão 

participativa do recurso, não é entendida pela 

grande maioria.

A percepção da Petrobras muito mais como 

promotora de projetos socioambientais, cursos 

de capacitação, parcerias em projetos 

municipais, do que como realizadora de uma 

atividade poluidora, revelou que esses 

participantes destacaram o que lhes é mais 

próximo e imediato, sem abordar de forma 

complexa o entendimento concreto da 

realidade. Apesar disso, o mesmo grupo admite 

enfaticamente a atividade potencialmente 

poluidora da empresa, porém assume os riscos 

ambientais como “inevitáveis” ao progresso. 

Nas soluções propostas outras ações recorrentes 

nas discussões sobre meio ambiente emergem 

como soluções últimas e definitivas para a 

neutralização dos conflitos, dentre elas, a 

educação. Esse papel atribuído à educação, 

como panacéia para a resolução dos conflitos 

socioambientais é bastante comum. Em geral, 

vem atrelado a uma percepção de educação 

como transmissão de informações, e essas, por si 

só, mudariam comportamentos e solucionariam 

os conflitos explicitados. Uma outra percepção 

comum é a de que a técnica, renovada agora com 

os conhecimentos de tecnologias sustentáveis 

seria também suficiente, assim como a 

educação. Essas duas formas de pensar a 

questão ambiental são bastante comuns e 

merecem ser computadas para servir de estopim 

para problematizações mais profundas, levando 

a uma compreensão mais complexa dos conflitos 

socioambientais, permitindo que se chegue à 

raiz real dos mesmos, ao percebermos mais 

claramente todo o processo de produção. 
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• A percepção da Petrobras pelos participantes foi 
muito mais  como  pro motora de projetos 
socioambientais, cursos de capacitação, parcerias em 
projetos municipais, do que como realizadora de uma 
atividade potencialmente poluidora. Isso nos revela 
que esses participantes destacam o que lhes é mais 
próximo e imediato, sem abordar de forma complexa o 
entendimento concreto da realidade. 

• As impressões são voltadas ao que a Petrobras gera, 
tanto em termos de prestação de serviços, melhoria na 
qualidade/quantidade de trabalho como também em 
benefícios para o município. 

• A distribuição dos royalties não é clara para a 
maioria dos grupos e seus benefícios sociais não são 
percebidos, ou seja, o entendimento do que significam 
os royalties, sua legislação e, principalmente, onde os 
grupos sociais podem participar na busca de 
alterações da própria lei, ampliando as formas de 
aplicação e gestão participativa do recurso, é 
desconhecida para a grande maioria. São necessárias 
ações que visem este esclarecimento e discussão sobre 
o tema. 

Resumo do estudo realizado com os grupos focais
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Considerações Finais
 sobre o Estudo
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Alguns elementos importantes para a prática da 

EA foram norteadores da discussão e observados 

em todas as temáticas deste relatório tais como o 

papel do coletivo, a participação dos grupos 

sociais nos processos decisórios, o aporte de 

recursos financeiros na manutenção das ações e 

a importância da capacitação de profissionais.

Um dos objetivos do projeto é fortalecer a 

autonomia individual e coletiva dos sujeitos. O 

papel do coletivo é decisivo nas ações e 

desenvolvimento de projetos. A organização da 

sociedade em coletivos requer o trabalho em 

equipe. Essa reflexão é importante uma vez que 

pressupomos que todo o trabalho durante o 

curso de formação de educadores ambientais e 

nos futuros pólos de EA seja realizado em equipe. 

Intervenções qualificadas são necessárias ao 

p roc e s so p a r t ic i pa t i vo.   A in da  ma i s  

considerando que a participação deve ser tanto 

no planejamento e na avaliação quanto na 

execução. É papel de um projeto de EA fazer com 

que as pessoas tenham percepção do risco, pois 

resgatando os pressupostos do IBAMA sobre a 

gestão ambiental, os grupos sociais afetados 

geralmente ficam à margem dos processos 

decisórios e não tem a percepção do risco, sendo 

assim acabam pleiteando coisas que não vão 

necessariamente mitigar os efeitos e não vão 

colocá-los no processo. Durante o diagnóstico, 

pudemos observar diferentes grupos sociais 

envolvidos com a questão ambiental nos 

municípios estudados tais como pescadores, 

empresários, poder público, fazendeiros, entre 

outros. É interessante destacar que os 

pescadores foram elencados, pelos participantes 

dos grupos focais como os mais diretamente 

afetados negativamente pelas atividades da 

Petrobras e foram os mais citados como estando 

envolvidos em conflitos decorrente do uso de 

recursos pesqueiros. Este relatório aponta a 

necessidade de desenvolvimento de ações 

voltadas para esta classe, mas atenta para a 

existência de muitas ações já existentes voltadas 

para esse público promovidas pela própria 

empresa, e outras promovidas por secretarias de 

agricultura e pesca e organizações da sociedade 

civil.
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Na maioria dos municípios os professores são 

liberados para participar de cursos de EA, e de 

modo geral as OSCs relatam que fazem cursos de 

capacitação de profissionais. Entretanto, parece 

que a necessidade de capacitação é constante 

nos municípios, pois em todos, durante o 

período inicial de apresentação do projeto, 

recebemos solicitações de aumento das vagas 

destinadas aos cursistas. Além disso, demandas 

para capacitação de profissionais surgiram em 

vários municípios durante o ano todo e 

relacionadas a diversos contextos da EA.

Os dados coletados,  analisados e discutidos aqui 

nesse relatór io serão enrique cidos e 

complementados durante todo o percurso do 

projeto e  servem como subsídios para a 

identificação de temas discutidos no Curso de 

Formação de Educadores Ambientais e Curso de 

Princípios em Gestão Ambiental e de ações que 

deverão ser consideradas na formulação dos 

projetos dos pólos. 

A aceleração da degradação de recursos é uma 

realidade observada na área de estudo do 

projeto, seja por especulação imobiliária por 

pressão turística, seja por desenvolvimento 

urbano das cidades. As atividades relacionadas a 

estratégias para conservação/preservação da 

área são várias, tais como criação de UCs; 

existência de artigos específicos nas lei 

municipais, nos planos diretores, criação de 

espaços pedagógicos formais e não formais; 

criação de organizações da sociedade civil, 

promoção da educação, entre outras, mas  todas 

elas enfrentam dificuldades de ordem política, 

pois as políticas municipais de modo geral estão 

atreladas a interesses desenvolvimentistas. 

Observamos que muitas UCs são só delimitadas 

no papel e outras nem isso. Sabemos que a 

existência de artigos na legislação não é o 

suficiente na prática para que a lei seja cumprida. 

De modo geral as entidades da sociedade civil 

não têm recursos adequados para realização de 

suas atividades e algumas que têm estão 

atreladas ao financiamento público.
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Por fim, é importante atentarmos para o aspecto 

situacional considerado no diagnóstico que 

parte do pressuposto de que a realidade é 

construída e reconstruída pelos atores sociais. 

Podemos dizer que há várias explicações da 

realidade e todas elas condicionadas pela 

inserção particular de cada ator. Assim, um 

diagnóstico único e a verdade objetiva não serão 

possíveis, mas sim recortes objetivos de uma 

dada realidade, os quais são mediados pelas 

leituras, vivências e interesses do grupo 

pesquisador. Acreditamos que os dados obtidos 

nessa fase do projeto podem revelar uma visão 

de realidade experimentada pelos executores do 

projeto no ano de 2006 a partir da observação e 

análise dos relatos buscados. Mas ainda assim, 

essa visão revelada permitiu fazer construções 

teóricas considerando o contexto situacional do 

estudo.
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Município Unidades de Conservação Visitadas Grupo Administração

Araruama 
APA de Massambaba* 
Reserva Ecológica de Massambaba  
APA da Bacia do Rio São João* 

US 
** 
US 

Estadual - IEF 
Estadual - IEF 
Federal - IBAMA  

Arraial do Cabo 
APA de Massambaba 
Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo* 

US 
US 

Estadual - IEF 
Federal - IBAMA 

Armação dos 
Búzios 

APA do Pau Brasil 
US 

Estadual - IEF 

Cabo Frio 

Parque Municipal da Boca da Barra 
Parque de Dunas 
Parque Municipal Ecológico Dormitório das Garças 
APA do Pau Brasil 
APA da Bacia do Rio São João 

PI 
PI 
PI 
 
US 
US 

Municipal 
Municipal 
Municipal 

Estadual – Feema 
Federal - IBAMA 

Campos dos 
Goytacazes 

Parque Municipal Taquaruçu 
APA da Lagoa de Cima 
Parque Estadual do Desengano 

PI 
US 
PI 

Municipal 
Municipal  
Estadual - IEF 

Carapebus Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba PI Federal 

Casimiro de 
Abreu 

Reserva Biológica União 
APA do Rio São João 
RPPN Fazenda Bom Retiro  

PI 
US 
US 

Federal 
Federal  
Particular 

Macaé 

APA do Sana 
Parque Municipal Fazenda Atalaia 
APA do Arquipélago de Santana 
Parque Municipal do Arquipélago de Santana 
Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba  
Reserva Biológica União   

US 
PI 
US 
PI 
PI 
PI 

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Federal – IBAMA 
Federal – IBAMA 

Quissamã Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba  PI Federal - IBAMA 

Rio das Ostras 

Área de Interesse Ecológico de Itapebussus 
Monumento Natural dos Costões Rochosos 
APA da Lagoa Iriry 
Parque Municipal dos Pássaros 
Reserva Biológica União  
APA da Bacia do Rio São João 

US 
PI 
US 
PI 
PI 
US 

Municipal 
Municipal 
Municipal 
Municipal 
Federal - IBAMA 
Federal - IBAMA 

Saquarema 
Reserva Ecológica de Jacarepiá 
APA de Massambaba 

** 
US 

Estadual - IEF 
Estadual - IEF 

São Francisco de 
Itabapoana 

Estação Ecológica de Guaxindiba 
 

PI Estadual - IEF 
 

Quadro 1 Unidades de Conservação visitadas nos municípios e suas respectivas 
                     administrações. US – Uso sustentável; e, PI – Proteção Integral.
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Município Áreas Visitadas Gestão 

Araruama Lagoa de Juturnaíba - 

Campos dos  
Goytacazes 

Restinga do Xexé (Farol de São Tomé)
Manguezal do Carapeba (Farol de São
Tomé)  
Lagoa Feia 

- 

Prefeitura 
 
Prefeitura e Serla 

Casimiro de Abreu Morro São João  - 

Macaé Restinga (Praias da Fronteira, Aeroporto, 
Barreto e Lagomar) 
Restinga da Praia do Pecado 
Lago de Depressão (Bairro Cancela Preta
– Lago Vida) 
Vertente do Morro de Santana (Bairro
Jardim Pinheiro) 
 

Prefeitura 
 
Prefeitura 
Prefeitura 
 
Prefeitura 
 
 

Quissamã

 

Vestígio de Manguezal (Canal das
Flechas / Barra do Furado) 
Restinga sobre Terraços  Marinhos 
Fragmento de Mata Atlântica – Fazenda
São Miguel 

Prefeitura 
 
Prefeitura 
- 

Rio das Ostras Manguezal do Rio das Ostras Prefeitura e Serla 

São
 

Francisco
 de

 
Itabapoana

 

Praia da Lagoa Doce (Próximo à Barra

Itabapoana) 
Manguezal da Barra do rio Itabapoana
Praia de Guaxindiba  
Mata de Tabuleiro  
Manguezal do rio Paraíba do Sul 
 

- 

Prefeitura 
 
Prefeitura 
- 
Prefeitura e Serla 

São João da Barra Lagoa Salgada 
Lagoa Açu 
Praia de Atafona 
Lagoa de Iquipari 
Lagoa de Grussaí 

Prefeitura e Serla 
Prefeitura e Serla 
Prefeitura e Serla 
Prefeitura e Serla 
Prefeitura e Serla 

 
 

Áreas de Preservação 
Permanente visitadas

 em alguns dos municípios  

Quadro 2
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Município Escolas  visitadas 

Arraial do Cabo

C. M. Francisco
 

Porto
 

de
 

Aguiar
 E. M.

 
Vera

 
Felizardo

 E. M. Sotero

 

Texeira

 

de

 

Souza

 Creche Municipal

 

Vicente

 

Rodrigues

 E.M.Francisco Luiz

 

Sobrinho

 
E.M.

 

João

 

Torres

 
E.M. Adolpho

 

Beranger

 

Junior

 
E.M. Prof

 

Yone

 

Nogueira

 

E.M.Sagrado

 

Coração

 

de

 

Jesus

 

Creche Municipal

 

Estella

 

Fraga

 

Jardim da Infância

 

Emília

 

Correa

 

de

 

Macedo

 

Araruama

E. M. Honorino Coutinho 
E. M. Politécnica Prefeito Altevir

 

P.

 

Vieira

 

Barreto

 

E. E. M.

 

Ponta

 

do

 

Capim

 

E. M. Prefeito Armando de

 

Carvalho

 

E.M.Sinval

 

Pinto

 

de

 

Figueiredo

  

E.M João

 

Brito

 

de

 

Souza

  

E.M.

 

Toninho

 

Senra

  

E. M. Vereador

 

Alcebíades

 

C.das

 

Flores

  

E.M. Vereador

 

Moysés

 

Ramalho

  

C. M. de Educação

 

Mário

 

Revelles

 

Castanho

 Saquarema

E. M. Pref. Walquides

 

de

 

Souza

 

Lima

 

E.

 

M.

 

Vilatur

 

E. M. Maria

 

da

 

Costa

 

Lopes

 

E. M. Clotilde

 

de

 

Oliveira

 

Rodrigues

 

E. M. Edilson

 

Vgnoli

 

Marins

 

E. M.

 

E.

 

Padre

 

Manuel

 

E. M.

 

Castelo

 

Branco

 

E. M. Ismênia

 

de

 

Barros

 

Barroso

 

E. M. Luciana Santana Coutinho 
E. M. Gustavo Campos da Silveira

Rio das Ostras

E.M.

 

Arco-Íris

 

E. M. Ondina Pinto Marcondes

 

E.M.

 

Alberto

 

Jorge

 

E. M. João Bento Duarte Neto
E.M. Rio Das Ostras

E. E. Municipalizada Fazendas Reunidas Atlântica
E. M. Maria da Penha de Oliveira

E. M. Acerbal Pinto Malheiros
E. M. Ary Gomes de Marins

E. M. Professora Marinete Coelho De Souza
Instituto Municipal de Educação de Rio Das Ostras

Quadro 3
Escolas  visitadas 

durante o diagnóstico. 
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Município Escolas  visitadas 

 

E.

 

M.

 

Professor

 

Darcy

 

Ribeiro

 

E.

 

M.

 

Vereador

 

Emígdio

 

Gonçalves Coutinho 

        

Armação dos Búzios

E.
 

M.
 

Professora
 

Lydia
 

Sherman
  E.

 
M.

 
Nicomedes

 
Theontônio

 
Vieira

 E.

 

M.

 

Maria

 

Rita

 

Coelho

 

Novellino

 E.E.

 

Municipalizada

 

José

 

Bento

 

Ribeiro

 

Dantas

 
E.

 

M.

 

Professora

 

Eliete

 

Mureb

 

de

 

Araújo

 

Góes

 
E.

 

M.

 

Vereador Antônio Alípio

 

da

 

Silva

 
C.

 

M.

 

Paulo

 

Freire

 

Casimiro de Abreu

CIEP

 

406 - Ludevis

 

Teixeira

 

Bastos

 

E.

 

M.

 

Santa

 

Luzia

 

E.

 

M.

 

Pastor

 

Luiz

 

Laurentino

 

Colégio

 

Estadual

 

Casimiro

 

de

 

Abreu

 

(CECA)

 

Pré-escolar

 

anexo

 

ao

 

CECA

 

(municipalizado)

 

E.

 

M.

 

Pastor

 

Abel

 

de

 

Souza

 

Lyrio

 

Cabo Frio

E.

 

M.

 

Santos

 

Anjos

 

Custódios

 

E.

 

M.

 

Maria

 

Dária Saldanha 
E.

 

M.

 

Professora

 

Elza

 

Maria

 

Santa

 

Rosa

 

Bernardo

 

E.

 

M.

 

Jardim

 

Esperança

  

E.

 

M.

 

Edílson

 

Duarte

 

E.

 

M.

 

Marli

 

Capp

 

APAE – Cabo

 

Frio

 
 

E.

 

M.

 

Cileia

 

Maria

 

Barreto

 

E.

 

Agrícola

 

Municipal

 

Nilo

 

Batista

  

Carapebus

E. M Oficina

 

das

 

Letras

 

E.

 

M.

 

Senador

 

Vasconcelos

 

Torres

 

E.

 

M.

 

Salim

 

Selem

 

Bichara

 

E.

 

M.

 

Antonio

 

Augusto

 

da

 

Paz

 

E.

 

M.

 

Francisco

 

Borba

 

E. M. Maria Ana Batista
E. M. José Rozendo Barcellos

E. M. Davi Lincoln
E. M. Nicolau Zulo

E.M. Antônio Marcos França de Souza
E.M. Camboim
E.M. Iracema
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E.M = Escola Municipal -  E.E.M. = Escola Estadual Municipalizada

Município

 

Escolas  visitadas 

Quissamã

 

E.
 

M.
 

Professora
 

Maria
 

Ilka
 

de
 

Queiroz e Almeida
 E.

 
M.

 
Professora Tania Regian

 
de

 
Paula

 E. M.Profª Nelita

 

Barcelos

 

dos

 

Santos

 E.

 

M.

 

Prof.Miguel

 

Ângelo

 

da

 

Silva

 

Santos

 
Centro

 

Municipal

 

de

 

Ed.

 

Infantil

 

Manoel

 

Ribeiro

 
CIEP - .Dr

 

Amilcar

 

Pereira

 

da

 

Silva

 
E.

 

M.

 

Semente

 

do

 

Futuro

 
E.M.

 

Délfica

 

de

 

Carvalho

 

Wagner

 

Macaé

 

E.

 

M.

 

Professora

 

Maria

 

Isabel

 

Damasceno

 

Simão

 

E.M.

 

Eraldo

 

Mussi

 

E.E.M.

 

Polivalente

 

Anísio

 

Teixeira

 

E.

 

M.

 

Professora

 

Maria

 

Leticia

 

Santos

 

Carvalho

 

E.M.

 

José

 

Calil

 

Filho

 

CIEP

 

Municipalizado

 

Aroeira

 

E.M.

 

de

 

Pescadores

 

E.M.

 

Ancyra

 

Gonçalves

 

Pimentel

 

CIEP

 

455

 

Maringá

 

E.M.

 

Ivete

 

Santana

 

Drumond

 

de

 

Aguiar

 

E.M.

 

Engenho

 

da

 

Praia

 

Campos

 

dos

 

Goytacazes

 

E.M.

 

Francisco

 

Faria

 

Barbosa

 

E.

 

M.Francisco

 

de

 

Assis

 

E.

 

M.

 

Sebastiana

 

Machado

 

Silva

 São Francisco de

 

Itabapoana

 

E.M.

 

Moranguinho

  

E.M.

 

de

 

Gargaú

  

E.E.M.

 

Otávio Pinto de

 

Oliveira

 

E.

 

M.

 

do

 

MST

 

Escola

 

Municipalizada

 

Laudelina

 

da

 

Silva

 

Moreiro

 

E.

 

M.

 

Antônio

 

Paes

 

Viana

 

Escola

 

Municipalizada

 

Francisco

 

Antônio

 

E.

 

M.

 

Marciano

 

Rosa

 

de

 

Moraes

 

Escola

 

Municipalizada

 

Boa

 

Vista Italiana 

São Jõao da Barra

E.

 

M.

 

Amaro

 

de

 

Sousa

 

Paes

 

Centro

 

Mun.

 

de

 

Ed.

 

Especial

 

Cenilson

 

R.

 

da

 

Amaral

 
 

E.

 

M.

 

Professor

 

João

 

Rodrigues Pinto 
E. M. Profº Dionélia G. Santos

E. M. Domingos Fernandes da Costa
E. M. Amália Soares de Almeida

Centro Municipal. E. Nossa Senhora Aparecida
E. M. José Alves Barreto

E. M. Chrisanto Henrique de Souza

Continuação do Quadro 3
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Município
 

OSCs visitadas   

 

- Associação dos Contribuintes e Consumidores 
dos Serviços Públicos da Região dos Lagos (ACCOLagos)
- Associação Comercial, Industrial e Turística de Araruama
- Associação dos Pescadores Artesanais de Araruama
- Associação Filantrópica AIDS de Araruama (AFADA)
- Movimento das Mulheres de Iguaba Grande
- ONG Aspergillus
- Sociedade Amigos de Praia Seca (SOAPRAS)

- Colônia de Pescadores Z-23
- Associação de Pescadores de Manguinhos
- Associação das Mulheres de Armação 
dos Búzios (AMAB)
- Associação de Maricultores
- Associação de Servidores e Funcionários 
de Armação dos Búzios (ASFAB)
- Associação de Moradores do Canto Esquerdo de Geribá
- Associação Pró Educação, Cultura, Lazer
 e Trabalho (COEDUC) 

- Associação das Empresas de Mergulho (AMA)
- Associação de Moradores Caiçara (AMAREC) 
- Associação de Moradores da Figueira
- Associação de Moradores de Parque Sabiá
- Associação de Turismo de Arraial do Cabo (ATAC)
- Colônia de Pescadores Z5
- Movimento de Cidadania pelas Águas
- Movimento de Cultura Negra
- Movimento Ressurgência

- ONG ATEIA
- Associação de Moradores e Amigos do Braga 
(AMA BRAGA)
- Associação Comercial, Industrial e Turística 
de Cabo Frio (ACIA)
- Movimento das Mulheres de Cabo Frio
- Colônia de Pescadores Z4
- Associação de Meio Ambiente 
de Cabo Frio (AMA Cabo Frio)
- Espaço Cultural e Ambiental Erico Veríssimo
- Associação do Meio Ambiente da Região 
da Lagoa de Araruama (AMARLA)
- ONG Pró-Arte Cultural

Araruama

Armação dos Búzios

Arraial do Cabo

Cabo Frio

Quadro 4
Lista de OSCs 

visitadas nos municípios 
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Carapebus

- Presidente Ass. de Pastores
- Associação de Moradores de Rodagem
- Ass. de Mor. e Amigos da Praça Cordeiro e Caxanga
- Associação de Plantadores de Cana
- Associação de Guardas Municipais de Carapebus
- Associação de Moradores de Sapecado
- Associação de Moradores de Ubás
- Associação de Pescadores do Caxanga
- Ass. de Amigos e Def. do PARNA Restinga de Jurubatiba
- Associação de Moradores do Botafogo

- Associação de Moradores de Jardim Ceasa
Associação de Moradores de Parque Aurora- 
Associação de Moradores de Parque Guarus- 
Associação de Moradores de Parque Novo Mundo- 
Associação de Moradores de Parque Santos Dumont- 
Associação de Moradores de Vila Nova- 
Ass. de Mor. e Amigos de Parque Doutor João Maria - 
Associação de Moradores de Pecuária- 
ONG Associação Irmãos da Solidariedade- 
ONG Cidade 21- 
ONG IGESA – Inst. Goytacá de Estudos Sócio Ambientais- 
Centro Norte-Fluminense para - 

a Conservação da Natureza

Campos 

dos Goytacazes

Macaé

Casimiro de Abreu

- Associação Brasileira de Turismo Rural
- Associação de Moradores e Produtores
- Associação Mico Leão Dourado
- Associação Com., Ind. e Turística de Casimiro de Abreu
- Associação Ecológica Turística Caminhos do Poeta

- Agenda 21
- Amigos e Defensores da Lagoa de Imboassica (ADLIM)
- Associação de Moradores do Mirante da Lagoa (AMOLA)
- Associação Ecológica Amigos da Serra
- Associação Macaense de Defesa Ambiental
- Centro de Estudos Ambientais de Cultura 
Contemporânea (ECOCidadão)
- Colônia de Pescadores Z-03
- Federação das Associações de Moradores de Macaé
- ONG Clube da Árvore
- ONG Pequena Semente
- ONG SOS Praia do Pecado
- Rede Ambiental de Informação e Ação (RAIA)

Município
 

   

OSCs visitadas

Continuação do Quadro 4
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Quissamã

- Associação de Moradores de Alto Grande
- Associação de Moradores e Amigos 
da Praia João Francisco
- Associação de Morro Alto
- Associação dos Artesãos de Barra do Furado
- Câmara dos Dirigentes Lojistas de Quissamã
- Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Coco 
e Cana de Açúcar de Quissamã
- Espaço Cultural Jose Carlos de Barcelos
- Grupo de Desenvolvimento Tecnológico Harmonia
 Homem Habitat (3Hs)

 

Rio das Ostras

São Francisco 

de Itabapoana

- Movimento de Mulheres de Rio das Ostras
- Associação de Moradores e Amigos da Enseada 
das Gaivotas (AMAEG)
- Associação Cultural Coral Amadeus (ACUCA)
- Movimento Ecológico de Rio das Ostras (MERO)
- Grupo Renascer da Terceira Idade
- Colônia de Pescadores Z-22
- Grupo de Apoio Beija-Flor
- Associação de Moradores do Bosque e Extensão 
do Bosque (AMOBEB)
- Associação de Moradores e Amigos de Costa Azul
- Ass. dos Permissionários de Quiosques de Costa Azul

- APAE
- Associação de estudantes
- Ass. de Mor. e Amigos do Bairro do Sossego e Sono
- Associação de Moradores e Produtores Agrícolas 
do Bairro de Carrapato e Nova Belém
- Associação de Moradores de Santa Clara
- Arco-íris de Luz
- Colônia de pescadores Z-1
- Sindicato dos servidores públicos municipais 
de São Francisco de Itabapoana
- Ass. S . Clara de Defesa e Proteção da Criança ta
e do Adolescente e do Meio Ambiente
- Centro de Recuperação de Dependentes 
Químicos (CREDEC)

Município

 

OSCs visitadasContinuação do Quadro 4
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São João da Barra

Saquarema

- Associação de Moradores de Grussaí (AMIG)
Colônia de Pescadores Z-2
- ONG Coaraçu
- ONG Comitê de Cidadania e M. Ambiente (COCIDAMA)
- ONG Um Novo Projeto de Vida
- Associação de Moradores de Chapéu do Sol
- ONG SOS Atafona
- Associação de Mulheres Sanjoanense
- Grupo Teatral Nós da Rua
- Associação de Hotéis, Pousadas e Bares (ASHOSBAR) 

- Lar das Crianças Especiais de Saquarema (LACES)
- Associação de Escolas Particulares de Saquarema (AEPS)
- Associação de Moradores e Amigos da Serra
 do Mato Grosso (AMAMG)
- Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Saquarema
- POABAS
- Renascer
- Associação de Moradores e Amigos do Boqueirão
- Colônia de Pescadores Z-24
- Associação de Surf de Itaúna
- Associação Beneficente de Assistência Social (ABADIS)
- Associação de Moradores e Amigos de Jaconé
- Ass. de Defesa do Consumidor da Região dos Lagos

 Município
 

OSCs visitadasContinuação do Quadro 4
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Município

  

Nº

 

de

 

presentes/

 

entidades

 

Representantes

 

Araruama

 

9 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Educação

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Meio

 

Ambiente

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Turismo,

 

Esporte e Lazer

 

Sec.

 

Municipal

 

de

 

Agricultura,

 

Abastecimento e Pesca

 

Consórcio Intermunicipal Lagos

 

São

 

João

 

Armação

 

dos

 

Búzios

 

5 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Educação

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Saúde

 

Vigilância

 

Sanitária – SECSA

 

Secretaria

 

de

 

Planejamento

 

(SECPLAN)

 

Arraial

 

do

 

Cabo

 

8 

Sec.

 

Mun.

 

de

 

Educação,

 

Cultura,

 

Ciência e Tecnologia
Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Meio

 

Ambiente

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Turismo

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Saúde

 

Cabo

 

Frio

 

11

 
SENAC

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Educação

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Planejamento

 

Casa

 

do

 

Educador

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Meio

 

Ambiente

 

Extinção

 
de

 
Incêndios/Salvamento e Defesa

 
Civil

 

Campos

 

dos

 

Goytacazes

 

8 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Agricultura

 

Secretaria

 

de

 

Obras

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Educação

 

Secretaria

 

de

 

Indústria

 

Comércio e Turismo

 

Carapebus
 

7 

Secretaria

 
Municipal

 
de

 
Agricultura

 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Educação
 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Administração
 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Transporte
 

Guarda
 

Municipal
 

Casimiro de Abreu 9 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Obras
 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Educação
 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca 

Assessoria de Desenvolvimento Econômico 

Programa de Apoio Integral à Família 

Quadro 5
Representantes 
das secretarias
 presentes nos
 grupos focais

 estatais em
 cada município. 
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Macaé

 

14

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Ciência e Tecnologia
Macro

 

Reg.

 

Ambiental 5 (Consórcio

 

de

 

Bacias

 

Hidrográficas)

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Educação

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Meio

 

Ambiente

 

Guarda

 

Municipal

 

Secretaria

 

Municipal

 

Trabalho e Renda

 

PARNA

 

Restinga

 

de

 

Jurubatiba

 

Quissamã

 

8 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Meio

 

Ambiente
Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Educação

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Captação

 

de

 

Recursos

 

Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Cultura

 

Secretaria

 
Municipal

 
de

 
Obras

 

Rio das Ostras 17
 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Transportes
 

Guarda
 

Municipal
 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Esporte e Lazer
 

Secretaria
 

de
 

Meio
 

Ambiente
 

Sec.
 
Mun.

 
de

 
Urbanismo,

 
Obras e Serviço

 
Público

 

Secretaria.
 

Municipal
 

de
 

Agricultura e Pesca
Secretaria  Municipal  de  Turismo  

Secretaria  Municipal  de  Educação  

Secretaria  Municipal  de  Planejamento  

Secretaria  Municipal  de  Saúde  

São
 

Francisco
 

de
 

Itabapoana
 

 

11

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Secretaria  Municipal  de  Trabalho e Renda  
Secretaria  Municipal  de  Fazenda  

Secretaria  Municipal  de  Obras  
Secretaria  Municipal  de  Comunicação  Social  

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Meio
 

Ambiente
 

Sub-procuradoria
 

geral
 

do
 

município
 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Agricultura
 Assessoria

 
de

 
Comunicação

 Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Educação e Cultura
 

São

 

João

 

da

 

Barra

 

17

 

Secretaria
 

Municipal
 

de
 

Meio
 

Ambiente
Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Turismo

 Defesa

 

Civil

 Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Pesca

 Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Planejamento

 Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Fazenda

 
Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Esporte e Laser

 
Secretaria

 

Municipal

 

de

 

Obras

 
Saquarema 9 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura
Secretaria Municipal de Educação

Continuação 
do Quadro 5
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Município

 
Nº

 

de

 

presentes

 
Representantes 

Armação
 

dos
 

Búzios
 

12
 

Conselho Municipal
 

dos
 

Direitos
 

da
 

Criança e do
 

Adolescente
ASFAB – Associação

 
de

 
Moradores

 
da
 

Ferradura
 

Associação
 

de
 

Funcionários
 

da
 

Prefeitura
 

Associação
 

de
 

Amigos e Moradores
 

do
 

Canto
 

Esquerdo
 

de
 

Geribá
 

Casa
 

da
 

Amizade
 

Melhor
 

Idade
 

Ativa
 

Búzios
 

Associação
 

de
 

Mulheres
 

de
 

Armação
 

dos
 

Búzios
 

Associação Protetores dos Animais São Francisco de Assis 

Colônia de Pescadores Z-23 

Companheiros pró Educação, Cultura, Lazer, Ecologia e Trabalho 

Arraial do Cabo 4 
Associação de Turismo de Arraial do Cabo

Ambientalista de Arraial do Cabo e Região dos Lagos 

Campos dos Goytacazes 8 

Associação de Moradores de Vila Nova
Associação de Moradores e Amigos do Pq João Maria e Adjacências 

Instituto Goitacá de E.S. Ambiental 
Associação de Moradores de P. Guarus 

Associação
 

de
 

Moradores
 

de
 

P.
 

Pecuária
 

Centro Norte Fluminense
 

para
 

Conservação
 

da
 

Natureza
 

Carapebus
 

6 

Associação
 

de
 

Moradores e Amigos
 

da
 

Praia
 

de
 

Caxanga
Associação

 
de

 
Plantadores

 
de

 
Cana

 
de
 

Carapebus
 Associação

 
Pastores

 
Evangélicos

 
de
 

Carapebus
 Associação

 
de

 
Rodagem

 Associação
 

de
 

Pescadores
 

de
 

Carapebus
 

Macaé

 

5 
Ecoturismo / Esportes

 

Radicais / ONG

 

Habitat
Associação

 

Mineira

 

de

 

Defesa

 

do

 

Ambiente

 Associação

 

de

 

Moradores

 

do Mirante da

 

Lagoa

 

Quadro 6
Representantes das organizações presentes 
nos grupos focais não estatais em cada município.

85



CONHECIMENTO DE ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS E DE INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EXISTENTES EM MUNICÍPIOS DA BACIA DE CAMPOS- RJ

Quissamã
 

12
 

Associação

 
de

 
Moradores

 
de

 
Morro

 
Alto

Câmara
 

dos
 

Dirigentes
 

Logistas
 

Associação
 

de
 

Surf
 

de
 

Barra
 

do
 

Furado
 

Associação
 

de
 

Guias
 

(turismo)
 

Espaço
 

Cultural
 

José
 

Carlos
 

Barcelos
 

Conselho Gestor
 

do
 

PARNA
 

Jurubatiba
 

Guarda
 

Municipal / líder
 

comunitário
 

Vigilância
 

Sanitária
 

São  Francisco  de  Itabapoana  13  

Associação  de  Moradores  da  Praia  de  Santa  Clara
Associação  de  Moradores e Produtores Agrícolas  de  Carrapato  

Associação  de  Moradores  de  Santa  Clara  

Associação  de  Pais e Amigos  dos  Excepcionais  

Associação  de  Estudantes  de  São  Francisco  de  Itabapoana  
AMASS – Associação  de Moradores de  Sonhos e Sossegos  

ONG  Arco-íris  de  luz  
Colônia

 
de

 
Pescadores

 
Z1

 

São
 

João
 

da
 

Barra
 

5 

ONG  Um  Novo  Projeto  de  Vida  
Associação  Moradores  de  Grussaí  

Associação
 

de
 

Hotéis e Pousadas
 

de
 

Grussaí
 

Associação
 

Cultural
 

Teatral
 

Nós
 

na
 

Rua
 

Associação
 

dos
 

Comerciantes
 

 
Associação

 
de

 
Mulheres

 
Sanjoanense

 

Saquarema
 

11
 

ONG
 

POABAS
 

do
 

Brasil
 Escola

 
de

 
Surf

 Associação
 

de
 

Moradores
 

do Boqueirão

Continuação do Quadro 6
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