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RESUMO
“Como é estranha a natureza morta
dos que não têm dor.
Como é estéril a certeza de quem
vive sem amor.”
(Cazuza)

Muitas pessoas desconhecem certos efeitos degradantes da natureza,
não por sua culpa, mas por conta do poder público, sociedade organizada e por
conta da mídia, haja vista, que só depois da década de noventa, foi
incorporado às páginas dos jornais e das revistas e as rápidas referências em
meio a notícias de TV e rádio. Ainda assim, é pouco, se comparado a
importância e a riqueza da nossa grande biodiversidade, que hoje é devastada
em níveis catastróficos sem nenhuma piedade.
Para tanto, é preciso que se criem mecanismos reguladores para facilitar
o processo, conscientizando pessoas, suprindo dados, desenvolvendo e
disseminando indicadores e tornando compreensíveis os procedimentos, por
meio de práticas focadas na educação ambiental, que procura garantir os
meios de criar novos estilos de vida, e que promovam uma consciência ética
que questione o vigente parâmetro de desenvolvimento marcado pelo caráter
consumista e reforço das desigualdades éticas e ambientais. (REBELLO, 2007)
Neste sentido, o trabalho presente tem como objetivo estudar a Entidade
Ambientalista Onda Verde; uma organização não governamental, cujo foco
principal é disseminar para as comunidades fluminenses do Rio de Janeiro, a
importância

da

contemporânea.

educação

ambiental

na

transformação

da

sociedade
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O primeiro capítulo mostra de forma sucinta uma breve explanação
histórico-conceitual de educação ambiental, e procura mostrar em que ponto
está inserida na sociedade, sendo idealizada como uma nova proposta
educacional contemporânea.
O segundo capítulo relata um pouco da história do “desenvolvimento
sustentável”, destaca o Relatório Brundtlandt e a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio 92, onde ambas, foram
de extrema importância para a consolidação do termo desenvolvimento
sustentável.
No capítulo seguinte, é salientado a importância e o papel das
organizações não governamentais no contexto ambiental, servindo como uma
pequena introdução para o quarto capítulo, onde é narrada toda a história de
uma das mais atuantes ONGs do Brasil, a Entidade Ambientalista Onda Verde.
Este capítulo mostra minuciosamente sua criação, história, parcerias de
sucesso, patrocinadores, instalações, projetos sociais e ambientais, dentre
outras ações.
O último capítulo cita suas premiações, reconhecimento esse, que é
oriundo do serviço prestado à comunidade.
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METODOLOGIA
A metodologia adotada neste trabalho, teve como ponto inicial um
levantamento bibliográfico, que foi realizado com leituras de textos para análise
de dados referentes ao tema, bem como, uma grande pesquisa com o acervo
bibliográfico da Organização Não Governamental Onda Verde, onde dispus de
livros, revistas, jornais, acesso a internet e seus principais projetos ambientais.
É importante ressaltar que com ajuda do livro “Como produzir uma
monografia” dos professores Marco Antonio Larosa e Fernando Arduini Ayres,
pude perceber o quanto foi interessante o questionamento critico e criativo dos
problemas sociais.
Foi de grande importância as informações dos moradores do entorno
da Reserva Biológica do Tinguá e do Município de Paracambi, através do qual
foi constatado o sucesso de seus programas socioambientais.
A proposta deste estudo é relatar a história da ONG Onda verde, sua
inserção no mundo ambiental, seu prestígio com a população, entidades
públicas e privadas, e notório reconhecimento nacional e internacional por sua
militância ecologista.
É Interessante salientar que a ajuda da equipe de educadores
ambientais da ONG Onda Verde, foi de extrema importância, pois os mesmos,
mais do que ninguém, são conhecedores de todos os processos da instituição.
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INTRODUÇÃO
“O ser humano esqueceu que a água vem
da chuva e a comida vem do solo.
Passamos a acreditar que a água e o
nosso alimento são produtos de uma corporação.
As empresas querem tomar o lugar da terra,
esse sistema vivo que chamo de Gaia.
Esse é o grande equívoco.”
(Vandana Shiva)
Através da história, o Homem interagiu com o ambiente e utilizou
livremente os recursos naturais.

Apenas, recentemente, passou a ter

consciência de que os recursos não são infinitos e de que há consequências a
médio e a longo prazo se continuarem a utilizar de maneira irrestrita e abusiva.
A destruição do meio ambiente, a poluição, degradação dos recursos
hídricos, o desmatamento, as queimadas, a escassez de alimentos, as
mudanças climáticas e as doenças que assolam, grande parte do planeta,
mostram que o homem vive com grandes oportunidades e grandes decepções.
Muitas ONGs têm desempenhado um papel fundamental, como
defensores da natureza, ao longo das últimas décadas. Elas simbolizam a
conscientização e a organização da sociedade civil na luta pela preservação
dos ecossistemas do planeta. As instituições não-formais, formais, informais,
movimentos sociais, são de certa forma, os maiores difusores da educação
ambiental e preservação dos recursos ambientais.
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Neste contexto, a presente monografia visa mostrar como a Organização
Não Governamental, intitulada Entidade Ambientalista Onda Verde, realiza
ações e projetos socioambientais, com o intuito de difundir a educação
ambiental e o desenvolvimento sustentável, fazendo com que o fortalecimento
do seu trabalho se propague através da conscientização ambiental do poder
público e da sociedade civil.
Este

trabalho

monográfico

abrange

os

fatos

históricos

que

proporcionaram a fundação da instituição, sua história, trajetória ecológica e
diversos projetos ambientais. Mostra também, que desde a criação até os dias
atuais, a entidade coleciona vários títulos e premiações ambientais,
reconhecimento esse, que é fruto da dedicação e força de vontade por parte de
seus criadores e colaboradores.
A Onda Verde procura pôr em prática seus projetos e ações
ambientais, através de parcerias com diversas empresas: públicas, privadas,
organismos internacionais e ONGs, sendo sua principal patrocinadora a
“Petrobras”.
A pesquisa mostra também, que o foco principal da instituição é
subsidiar a população Fluminense, em especial a comunidade escolar,
capacitando-as com cursos, onde a intenção é implementar e ampliar a
educação ambiental nas escolas, criando processos que mobilizam não só
alunos, mas, professores, pais e todos que vêem a escola como um local de
fácil compreensão e interação com a sociedade.
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CAPÍTULO I
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
“Cada um pensa em mudar
a humanidade, mas ninguém
pensa em mudar-se
a si mesmo.”
(Tolstoi)

1. A história e a definição da Educação Ambiental
Há muito tempo, aproximadamente três séculos, houve um grande
crescimento

do

conhecimento

humano,

proporcionando

um

amplo

desenvolvimento tecnológico. Concomitante a isso, também ocorreram
mudanças nos valores e modos de vida da sociedade; com a chegada da
industrialização e o aumento das cidades, crescendo a utilização dos recursos
ecológicos

e

proporcionaram
compreensão

a

produção
grandes

de

resíduos.

mudanças

ambiental

pelos

Sendo

assim,

culturais,atingindo
seres

humanos,

esses

fatos

principalmente
que

ao

a

contrário

disso,começaram a vê-lo como um insumo a ser usado,somente para atender
suas necessidades, não se importando com a degradação dos recursos
naturais.
No final da Segunda Guerra Mundial em 1945, é publicado o livro “Uma
sociedade para o futuro”, onde relata que é importante pensar em um novo
modo de organizar a sociedade, valorizando-a melhor e de forma consciente.
Três anos depois é fundada a ONU (Organização das Nações Unidas) e a
UICN (União Internacional para a Conservação da Natureza).
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Em 1949, um biólogo dos EUA, Aldo Leopoldo, escreveu um livro
intitulado “A Ética da Terra”, ficando marcada como uma das mais importantes
obras literárias éticas da época.
Nos anos 60, aparecem os movimentos ecológicos, trazendo como
principal proposta a disseminação da educação ambiental, com o intuito de
proporcionar mudanças nas relações do homem com o meio ambiente.
Um marco muito importante da era ambientalista foi em 1962 com a
criação do livro “Primavera Silenciosa” de Rachel Carson, onde discutia os
problemas causados pelo diclorodifeniltricloretano (DDT) e procurava alertar
sobre os efeitos danosos de inúmeras ações humanas sobre o ambiente.
“As substâncias químicas, difundidas sobre
terras de cultivos, ou sobre florestas, ou sobre
jardins, fixam-se por longo tempo no solo; dali
entram nos organismos vivos; passam de um
ser vivo a outro ser vivo; e iniciam uma cadeia
de envenenamentos e de mortes. Ou, então,
passam misteriosamente, de uma área para
outra, por via de correntezas subterrâneas, até
que emergem à flor do chão;a seguir,através
da alquimia do ar e da luz do sol,se combinam
sob novas que vão matar a vegetação,enfermar
o gado e produzir males ignorados nos seres
que bebem água dos poços outrora
puros.Como Albert Schweitzer disse: “O
Homem mal consegue reconhecer até mesmo
os males da sua própria criação”. (RACHEL
CARSON, 1962, p.16).

Ainda na década de 60, é criado no Reino Unido, o Conselho para
Educação Ambiental, “reunindo mais de 50 organizações voltadas para temas
de educação e meio ambiente, neste mesmo ano, surge o “Clube de Roma”,
cuja atenção se destina para as questões econômicas e ambientais, em função
da realidade mundial e as preocupações iminentes do progresso, daí, é feito
um relatório intitulado de “the limits of growth” (Os Limites do Crescimento).
(CASCINO, 2000.).
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Em 1972, surge a Primeira Conferência Mundial sobre Meio Ambiente
Humano (Estocolmo, Suécia). O objetivo da educação ambiental é criar uma
população consciente, preocupada, (com o meio ambiente), e que colabore na
formação de medidas mitigadoras, ao impacto causado ao meio ambiente.
Segundo Reigota (2001), ”além de incorporar as questões ambientais
na agenda internacional, esta Declaração representou o início de um diálogo
entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, a respeito da vinculação
que existe entre o crescimento econômico, a poluição dos bens globais (ar,
água e oceanos) e o bem estar dos povos de todo mundo”.
No Brasil, em pleno regime militar em 1973, criou-se a Secretaria
Especial do Meio Ambiente (SEMA), como um escalão subalterno dentro do
então Ministério do Interior. Na ilusão do “milagre brasileiro”, as preocupações
ambientais não faziam parte do governo federal, nem da sua tecnoburocracia;
mas, as pressões políticas internacionais e dos organismos financiadores
oficiais forçaram o nascimento da primeira agência ambiental brasileira que,
por longos anos, sobreviveu, apesar, da falta de recursos orçamentários e das
frequentes alterações institucionais, que procuravam atender a interesses
imediatos do momento, inclusive lobbies políticos adversos. (ROMÉRIO E
BRUNA, 2004.)
Três anos mais tarde, em 1975 Belgrado, Iugoslávia, é instituído o
Programa Internacional de Educação Ambiental (PIEA), pela UNESCO
(Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura) em
parceria com PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) e
esta Convenção internacional cria a Carta de Belgrado, uma estrutura global
para a Educação Ambiental e Sustentabilidade. Seus objetivos principais são: a
melhoria das potencialidades humanas, a preservação e a integração homemnatureza, em prol do bem-estar socioambiental. Neste sentido, este
pensamento é ressaltado na Carta de Belgrado:
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Uma nova ética global – uma ética que promova
atitudes e comportamentos para os indivíduos e
sociedades, que sejam consonantes com o
lugar da humanidade dentro da biosfera; que
reconheça e responda com sensibilidade às
complexas e dinâmicas relações entre a
humanidade e a natureza, e entre os povos.
Mudanças significativas devem ocorrer em
todas as nações do mundo, para assegurar o
tipo de desenvolvimento racional que será
orientado por esta nova idéia global –
mudanças que serão direcionadas para uma
distribuição equitativa dos recursos da Terra, e
para atender mais às necessidades dos povos”.
(CARTA DE BELGRADO - 1975).
A Educação Ambiental surge como resposta à preocupação da
sociedade com o futuro da vida, sua proposta principal é de superar a
dicotomia entre natureza e sociedade, através da formação de uma atitude
ecológica nas pessoas. E isso, é mostrado em 1977 em Tbilissi (Geórgia), onde
é celebrada a 1ª Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental.
Essa Conferência definiu a Educação Ambiental como forma de
reconhecer os valores e explicar os conceitos, que fomentam às habilidades e
às atitudes necessárias para compreender e valorizar às relações entre os
seres humanos, suas culturas e o meio ambiente. Para o professor
Universitário Vilson Sérgio de Carvalho Educação Ambiental é como “um
processo crítico

transformador capaz de

promover no

indivíduo

um

questionamento mais profundo sobre a realidade ambiental onde este se
encontra inserido, levando-o a assumir uma nova mentalidade ecológica,
pautada no respeito mútuo para com o meio ambiente e os que nele convivem.”
(CARVALHO, 2003).
Década de 80; época em que as Nações Unidas declaram como a
década do desenvolvimento industrial da África e o decênio internacional do
saneamento e água potável.
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No ano de 1981 é criada a Lei 6938, lei essa que institui a Política
Nacional de Meio Ambiente. A educação ambiental é definida no seu segundo
artigo como uma educação que deve ser dirigida a todos os níveis de ensino e
da comunidade. Desde que esta lei foi sancionada a educação ambiental foi
considerada como um de seus alicerces, devendo se voltar a todas as formas
educadoras, inclusive a educação da comunidade, a fim de capacitá-la para a
participação ativa na defesa do meio ambiente.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – Defina a
Educação Ambiental como um processo de formação e informação, orientado
para o desenvolvimento da consciência crítica sob as questões ambientais e de
atividades que levem a participação das comunidades na presença do
equilíbrio ambiental. (DIAS, 1998).
Em 1987 é publicado o relatório Brundtland, "O Nosso Futuro Comum",
escrito pela Comissão para o Ambiente e Desenvolvimento da ONU, dirigido
pela primeira ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland.
“O livro Nosso Futuro Comum, também
conhecido como relatório Brundtland, fornece
os subsídios temáticos para a Eco-92. É a
partir desse livro que o conceito de
desenvolvimento sustentável se torna mais
conhecido. Ai também se enfatiza a
importância da educação ambiental para a
solução dos problemas.” (REIGOTA, 2001).

No Brasil, em 1988 é criada a nova Constituição Federal, também
conhecida como “Constituição Verde” e teve um capítulo especial voltado só
para o meio ambiente (Cap. VI) e um item específico sobre a Educação
Ambiental (Art. 225, item VI) que diz: “... Cabe ao poder público promover a
Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública
para a preservação do Meio Ambiente.”
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Em 1992 aconteceu no Brasil, Rio de Janeiro, a Conferência da ONU
sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, sendo o mais importante e
encontro mundial do século XX. A Cimeira da Terra promove o encontro de
chefes

de

Estado,

organizações

não

governamentais

e

delegações

diplomáticas, que representam mais de 180 países. Foram tomados como
pauta

temas

como

desenvolvimento

sustentável,

alianças

globais,

analfabetismo ambiental e mudanças no clima. A cúpula também desenvolveu
a Agenda 21, um plano de ação para alcançar os objetivos do desenvolvimento
sustentável. As ONGs desenvolveram a "Carta da Terra" e o "Tratado de
Educação Ambiental para sociedades Sustentáveis e Responsabilidade
Global".
Cinco anos depois na Rio+5, são avaliados os esforços positivos da
Rio 92, organizada por ONGs e instituições públicas e privadas ligadas ao setor
ambiental.
Pelicioni (2000) relata que “a Conferência Internacional Ambiente e
Sociedade: Educação e Sensibilização do Público para a Sustentabilidade,
realizada em Tessalôsnica, na Grécia, foi proposta a reorientação da educação
para a sustentabilidade, declarando que esse conceito deveria abarcar não só
o meio ambiente, como também a pobreza, a habitação, a saúde, a segurança
alimentar, a democracia, os direitos humanos e paz, resultando em um
imperativo moral e ética, no qual o conhecimento tradicional e as diferenças
culturais deveriam ser respeitados”.
No ano de 1999, em 27 de Abril, a Educação Ambiental passa a se
tornar lei. Mais conhecida pelo N° 9.795 a Lei da Educação Ambiental em seu
Art. 1° define:
“Entendem-se por educação ambiental
os processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade
constroem
valores
sociais,
conhecimentos,
habilidades,
atitudes
e
competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua
sustentabilidade.”
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Não resta dúvida de que somente por meio da conscientização e
respectiva ação transformadora a questão ambiental será mais sedimentada,
ganhando mais e mais adeptos. E, como grande aliada, a educação ambiental,
complementando as disposições legais previstas na Política Nacional da Meio
Ambiente (ver o art.2°, X, da lei 6.938, no anexo 1), é a melhor ferramenta ao
alcance de todos, razão pela qual, deverá ser incentivada e implementada em
todos os meios possíveis.
Em 2002, Johanesburgo - África do Sul, a Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável, também conhecida como Rio+10, fez uma
análise dos dez anos passados da Eco-92 e observou a persistência dos
velhos problemas de insustentabilidade econômica e desigualdade social.
Segundo Romério e Bruna (2004) na Cúpula de Johanesburgo
desencadeou uma sensação momentânea de ceticismo e pessimismo em
relação aos programas ambientais e ao próprio ideal de Desenvolvimento
Sustentável.
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CAPÍTULO II
O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
“Não basta ter uma visão do futuro,
é preciso também uma ação.
Uma visão sem uma ação não
passa de um sonho...
Uma visão com ação pode
mudar o mundo.”
(Joel Arthur/Barker)

2.1. História e Definição do Desenvolvimento Sustentável
Nos últimos anos, o desenvolvimento do conhecimento científico e a
maior consciência das pessoas sobre a influência da qualidade ambiental na
saúde, têm destacado o ambiente como um dos elementos mais importantes
para o nível de saúde das populações. A ecologia e o incentivo ao
desenvolvimento sustentável são exemplos das preocupações dos cidadãos e
governos em direção a ações de defesa do ambiente e de uma expectativa de
vida mais saudável.
Segundo Jacobi (1998), ”a divulgação do Relatório Brundtlandt, em
1987, também conhecido como Nosso futuro comum, defende a idéia do
desenvolvimento sustentável, indicando um ponto de inflexão no debate sobre
os impactos do desenvolvimento. Não só reforça as necessárias relações entre
economia, tecnologia, sociedade e política como chamam a atenção para a
necessidade do reforço de uma nova postura ética em relação à preservação
do meio ambiente, caracterizada pelo desafio de uma responsabilidade tanto
entre as gerações quanto entre os integrantes da sociedade dos nossos
tempos.”
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Este mesmo relatório o define como:

”Desenvolvimento sustentável é aquele que
satisfaz às necessidades das gerações atuais,
sem comprometer a capacidade de às
gerações futuras satisfazerem suas próprias
necessidades”.

Nesta mesma linha de raciocínio foi incorporada outra Convenção nos
anos 90, e o conceito de Desenvolvimento Sustentável se difundiu, passando a
ser mais compreendido e utilizado mundialmente, a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – Rio 92 realizada na cidade
do Rio de Janeiro, em junho de 1992. Nesse evento, delegações de 175 países
elaboraram importantes documentos que representavam o comprometimento
de utilização racional dos recursos naturais. Um outro resultado positivo foi a
assinatura da Agenda 21, por sua proposta de proteção ambiental em nível
local, nacional e mundial, sem descartar o desenvolvimento econômico.
Barbieri (2001) salienta que “na Rio-92 estabeleceram-se pela primeira
vez as bases para alcançar o desenvolvimento sustentável em escala global,
fixando direitos e obrigações individuais e coletivos, no âmbito do meio
ambiente e do desenvolvimento. Um dos resultados da Rio-92, a Agenda 21 é,
sobretudo um plano de ação para alcançar os objetivos do desenvolvimento
sustentável.”
Uma megaconferência das Nações Unidas ocorreu na África do Sul Johanesburgo – em agosto de 2002 e contou com presença de 191 delegações
de todo o mundo. A conferência denominada de “Cúpula Mundial sobre
Desenvolvimento Sustentável, foi também denominada de Rio+10, uma vez
que pretendeu verificar os avanços nas metas e nos acordos fixados na Rio-92,
tendo como referência a Agenda 21. A Rio+10 intencionava também
impulsionar um novo espírito de cooperação entre os países e foi a primeira
das conferências da ONU a direcionar o foco das discussões diretamente para
o termo “desenvolvimento sustentável”. (CAMARGO, 2003).
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Não resta dúvida de que é evidente que mesmo com todos os
problemas diplomáticos, avanços detectados, muitos retrocessos que estão em
evidência, dificuldades em chegar a acordos, em assumir compromissos e
assinar tratados, a Rio+10 representou mais uma vez a dificuldade humana em
cooperar uns com os outros em benefício da própria raça. E de forma
particularmente desanimadora, pelos poucos resultados concretos alcançados
desde a Rio-92, além da expectativa de avanços reais e significativos, novas
posturas e um maior sentido de cooperação entre os países, que envolvia a
realização dessa conferência.
Jacobi (1998) sustenta que:
“apesar das críticas a que tem sido sujeito, o
conceito de desenvolvimento sustentável
representa um importante avanço, na medida
em que a Agenda 21 global, como plano
abrangente de ação para o desenvolvimento
sustentável no século XXI, considera a
complexa relação entre o desenvolvimento e o
meio ambiente numa variedade de áreas,
destacando a sua pluralidade, diversidade,
multiplicidade e heterogeneidade”.
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CAPÍTULO III
O PAPEL DAS ONGs NO CONTEXTO AMBIENTAL
“Nunca o homem inventará
nada mais simples
nem mais belo que uma
manifestação da natureza.
Dada a causa, a natureza
produz o efeito no modo
mais breve em que
pode ser produzido.”
(Leonardo da Vinci)
Nos moldes sociológicos e históricos as instituições ambientalistas
estão contidas em pelo menos, dois fenômenos maiores e mais extensos que o
segmento a que se inserem: no movimento ecologista, recorte do movimento
comunitário atual e fenômeno ONG, aparecimento de organizações não
governamentais, resultantes de movimento de auto-organização de grupos ou
estratos sociais em defesa de direitos da menor parcela da comunidade, da
batalha pela cidadania e da luta pelo desenvolvimento na década de setenta.
Em tempos atuais, notícias relacionadas a agressões ao meio
ambiente proliferam na TV, nos jornais e nas revistas, provocando a indignação
da população e atos de protesto e repúdio. Até, costuma-se dizer que, em
pouco tempo, as pessoas se esquecem e outro assunto ganha destaque no
noticiário. E ninguém consegue descobrir qual foi o desfecho daquele caso.
Mas há grupos (ONGs como a Onda Verde) que se dedicam a atuar de forma
construtiva, desenvolvendo projetos que apostam no sucesso da relação
harmoniosa do homem com a natureza. (REVISTA BAIXADA VERDE, nº 9,
2008.p.22).
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Scherer-Warren (1994) identifica que:
“a ação das ONGs visa ao fortalecimento da
sociedade civil, através de microtrasformações
(locais
ou
no
cotidiano)
ou
de
macrotransformações (globais ou sistêmicas).
Isto é, sua atuação ocorre no sentido da
construção de pontes para a realização da
cidadania, da democracia, da justiça social, do
equilíbrio ecológico e de outros avanços da
sociedade civil”.

Segundo Bredariol e Vieira (1998) “em muitos países, as ONGs ajudam
a formular as políticas públicas. Em outros, seu papel é importante para
fiscalizar projetos, bem como para denunciar arbitrariedades do Governo. Em
alguns países, as ONGs são criadas espontaneamente como associações civis
de base. Em outros, são criadas de cima para baixo, pelo Estado ou empresas
do mercado. Neste caso, existe um vício de origem que compromete a
autonomia da organização, salvo se ela tiver capacidade de absorver as
reivindicações da cidadania e de captar lideranças locais que transmitirão os
verdadeiros anseios da comunidade.
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CAPÍTULO IV
ONDA VERDE:
UMA HISTÓRIA DE SUCESSO
“Não falta muito para criarmos uma sociedade
realmente boa. Mas, para isso, as pessoas
precisam ver que é preciso adotar uma nova
postura, baseada em propostas e ações,
em vez de procurar culpados por sua
incapacidade de resolver problemas.”
(Hélio Vanderlei)

4.1. Nascimento da Entidade Ambientalista Onda Verde
4.1.1. Os Primeiros Passos
Em um cenário ditatorial militar e sob tensão do movimento “diretas já”
o povo reivindicava sua liberdade de expressão, sua participação em uma
eleição livre e democrática. E esse espaço só foi conquistado em meados de
1989.
Daí em diante, não era mais interessante reclamar as ações de um
governo imposto. Pois até então, a democracia já se fazia valer e os cidadãos
sabiam da importância do cumprimento dos seus deveres, que era de se cobrar
o resultado das obrigações de um representante eleito.
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Em meio a todo esse movimento surge no final da década de 80, um
dos mais atuantes ambientalistas da cidade do Rio de Janeiro, Hélio Vanderlei
Coelho Filho, um ex-fuzileiro naval, um homem aguerrido, valente e acima de
tudo sonhador. Nessa época, ele trabalhava na empresa alemã Bayer do
Brasil, na área de segurança no trabalho. Era um dos diretores do Sindicato
dos Trabalhadores das Indústrias Químicas de Nova Iguaçu. Foi também, o
criador e coordenador do Departamento de Saúde e Ecologia Humana do
sindicato, na Fundação Oswaldo Cruz atuando também, em conjunto com
cientistas e pesquisadores.
Mais conhecido como “ecosindicalista” Hélio já se inter-relaciona com
as associações de moradores para uma eventual batalha para a diminuição do
impacto ambiental oriunda da poluição dos rios e do ar, decorrente dos
processos das grandes indústrias. Lutou também, por melhores condições para
os trabalhadores do da Bayer Belford Roxo, empresa em que trabalhou. Não
parou por aí, foi secretário executivo da mais antiga entidade ambiental da
Baixada Fluminense o GDN (Grupo de Defesa da Natureza).
Com o surgimento de problemas socioambientais, como ameaça a
sobrevivência da vida na terra, a preocupação com o meio ambiente, com a
ecologia e com o futuro das espécies animais e vegetais, incluindo os seres
humanos o mundo pára para repensar e discutir todas essas questões na
“Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento”,
conhecida também como Rio ou Eco-92. Uma época, em que foram
aparecendo sintomas, que indicavam que os recursos naturais (diferente do
que se pensava), são finitos e insuficientes para alimentar as crescentes
demandas de consumo da sociedade.
Neste sentido, o país “acorda” para as questões da falta de água e
efeito estufa, consolidando o problema e difundindo sua preocupação para a
mídia.
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Em 1993 Hélio participa da diretoria da ONG Defensores da Terra uma
entidade de sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 1983 e registrada
em 1989, que investe em educação ambiental, no ativismo e na mobilização da
sociedade. Entidade essa que na década de 80 se constituiu a partir da luta
contra a proliferação do uso da energia nuclear, da importância da Mata
Atlântica e da agricultura orgânica, sem o uso de agrotóxicos (Figura 1, anexo
2).
As sementes para a sua fundação começaram a germinar ainda no
início da década de 80, num momento rico de idéias e de mobilizações de
cidadãos e de entidades que criticavam a falta de liberdades civis no país e o
modelo de desenvolvimento concentrador de renda e predatório implementado
durante o regime militar, com graves agressões ambientais.
Hélio se relaciona com pessoas muito influentes no meio ambiental
como Carlos Minc (atual Ministro de Meio ambiente) e Vilmar Berna ambos
fundadores dos “Defensores da Terra”.
Enfim, depois de toda essa experiência gradativa no setor ambiental, o
sonho torna-se realidade e com um grupo de amigos é fundada em 25 de
janeiro de 1994 a Entidade Ambientalista Onda Verde, a fim de difundir a
consciência ambiental e mostrar para população o quanto era importante a
preservação dos recursos naturais.
Naquela ocasião, o espaço era pequeno (apenas uma sala) e se
localizava no Centro de Nova Iguaçu, na Travessa Irene. Daí surge a
necessidade de buscar recursos para a implementação de seus projetos
socioambientais e a construção de um CRA (Centro de Referência Ambiental)
e no primeiro semestre de 1995, Hélio Vanderlei viaja à Alemanha com o intuito
de conseguir, até então, seu primeiro patrocinador, a empresa SIS (Stiftung für
Internationale Solidarität und Partnerschaft) conseguindo para instituição
10.000 marcos, capital esse, que foi empregado em escola municipal de Nova
Iguaçu em um projeto educativo de horta e pomar. (MACHADO, 2007).
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Ainda em 95, a ONG Onda Verde se dispõe favorável a construção da
faixa de dutos da Petrobras que passava por dentro da Reserva Biológica do
Tinguá (Nova Iguaçu), fato esse, que causou certo descontentamento inicial
por parte da população por ser uma Unidade de Conservação, mas após
considerar que seriam respeitados os modelos técnicos e ambientais vigentes
foi aceito com naturalidade.
Em 1996, a empresa alemã SIS triplica o valor do seu financiamento e
a ONG destina esse capital a um projeto que trocava produtos recicláveis por
hortaliças. Segundo Hélio “a proposta era mostrar às pessoas que o lixo
esconde resíduos valiosos que podem e devem ser reciclados e reutilizados.” A
Petrobras também contribui com a Onda Verde viabilizando bonés e camisetas
para um evento em prol da limpeza do rio Tinguá. Hélio ressalta ainda que “era
um momento em que queríamos que a sociedade se visse e questionasse seu
comportamento. As pessoas não tinham acesso a informações sobre a
destruição do meio ambiente aqui na Baixada e pensavam que era uma coisa
distante de sua realidade. Achavam que éramos malucos, não acreditavam que
a destruição ambiental poderia chegar, por exemplo, ao ponto que chegou
hoje, quando percebemos seu efeito na falta de água, no aquecimento global e
na poluição dos rios. Aos poucos, pensavam melhor e percebiam que aquelas
denúncias faziam sentido.” (BAIXADA VERDE, 14 anos, 2008.p.8).
Para contestar o descaso ambiental no recolhimento do lixo da
população iguaçuana a ONG realizou um protesto na Câmara Municipal de
Nova Iguaçu, com pessoas fantasiadas de ratos e grandes cartazes
reivindicando seu recolhimento e destino apropriado.
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4.2. Escola de Ecologia Humana e Educação para a Cidadania
Herbert de Souza
A Petrobras em 1997, capitaliza os projetos realizados pela Onda
Verde, disponibilizando uma quantia inicial de 15.000 reais. Porém a folha
salarial de seus funcionários e os recursos destinados a manutenção da
instituição ainda são oriundos dos patrocinadores internacionais. Neste mesmo
ano, consegue um pequeno espaço cedido pelo INCRA (Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária), localizado em Tinguá - Nova Iguaçu, tendo
como vizinha uma das principais áreas de preservação da Mata Atlântica a
Rebio Tinguá. (Figura 2, anexo 2).
Entre o final de 1998 e o início de 1999 a empresa alemã SIS amplia
seu financiamento para 150.000 marcos, somado este capital com o da
Petrobras, Comunidade Européia, Instituto C&A, INCRA, SEBRAE, Light,
Ampla e BNDS, consegue-se então, realizar o tão sonhado Centro de
Referencia Ambiental Onda Verde, conhecida também como Escola de
Ecologia Humana e Educação para a Cidadania Herbert de Souza, localizada
ao lado da primeira construção Onda Verde em Tinguá, na Rua Nossa Senhora
da Conceição, n°6.
A sede possui uma biblioteca com acervo de três mil livros, dois
banheiros para visitantes, um banheiro para deficientes físicos, um para
funcionários, duas salas de aula, uma cozinha, um auditório com palco e
capacidade para cem pessoas e duas salas de administração. (Figura 3,
anexo 2).
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Depois de instalada e consolidada a Onda Verde oferece à população,
não só de Tinguá mais dos bairros vizinhos, diversos cursos de capacitação
profissional, tais como, oficinas de artesanato, informática, reciclagem,
alfabetização de adultos, desenho e pintura, ecoturismo, teatro, cabe ressaltar
que os devidos cursos tinham como meta principal a difusão da educação
ambiental.

4.2.1. Um Modelo de Construção Sustentável
Nos passos de uma construção sustentável a Instituição é erguida de
forma ecológica, sob a égide da evolução ambiental que permeia a todos os
integrantes da equipe Onda Verde.
A escola é construída de paredes de isopor, trançado com telas de aço,
ajudando a economizar energia por ser um ótimo isolante térmico. As telhas
são ecológicas, e vale salientar que é a primeira construção no país com
paredes de isopor e telhado ecológico (telhas feitas do papelão reciclado das
caixinhas de leite), servindo de referência para diversas instituições no Brasil
afora. (Figura 4, anexo 2)
Em entrevista à revista onda verde, José Chacon ressalta que:

“Uma casa ecológica tem de ser econômica em
energia, água e matérias primas. E, ao mesmo
tempo, pensar no binômio ventilação e
iluminação.” (BAIXADA VERDE, nº7, 2008.p.8).
A instituição dispõe também de um sistema de captação de água das
chuvas, onde a água recebida no telhado é conduzida por calhas até um tonel
reservatório, sendo depois então reconduzida aos banheiros e pias espalhadas
pela escola, implicando favoravelmente na economia e sustentabilidade do
maior recurso do planeta: a água.
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Outro importante modelo sustentável é a planta de energia solar, uma
energia limpa e inesgotável, essa radiação pode ser convertida em energia
elétrica da qual é gerada a iluminação de toda a ONG. As luzes têm sensores
econômicos, onde só acendem na presença de alguém.
Há coletores de garrafas PET, lixeiras de coleta seletiva (vidro, papel,
plástico, metal), bem como toda uma estrutura capaz de mostrar à população
como se deve postar diante da natureza.

4.2.2. Centro de Turismo Ecológico e Centro de
Exposição da Mata Atlântica

Em 2003, foi construído o Centro de Turismo Ecológico, localizado ao
lado da praça, um local selecionado para receber visitantes, com lanchonete,
loja de artesanato e produtos ecológicos oriundos da região de Tinguá.
Essa construção foi feita com base nos conceitos da bioarquitetura.
Com teto verde (uma manta de terra com grama plantada sobre o forro do teto)
absorvendo toda água pluvial e dispersando-a para a natureza gradativamente,
dispensando o uso de telhas, as paredes são de bambu, que dão um toque
natural e característico da Mata Atlântica.
A Mata Atlântica é considerada Patrimônio Nacional pela Constituição
Federal de 1988 e Reserva da Biosfera pela UNESCO. Inicialmente, cobria
aproximadamente cerca de 15% do território brasileiro, estendendo-se ao longo
de 17 Estados : Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Goiás,
Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia,
Alagoas, Sergipe, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí.
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Hoje, em relação à área original do bioma, restam 7,26% de
remanescentes de vegetação primária e em estágio médio/avançado de
regeneração. É considerado o segundo bioma mais ameaçado de extinção do
mundo, perdendo apenas para as quase extintas florestas da Ilha de
Madagascar na costa da África. (www.rma.org.br, 2009)
Por situar-se ao entorno de uma das áreas de preservação da Mata
Atlântica o foco muda e em 2007, esse espaço passa a se chamar Centro de
Exposição da Mata Atlântica, um local bem didático com 28 animais endêmicos
feitos de papel reciclado, um bromeliáceo, cartazes espalhados ensinando
como preservar a flora e fauna da região e a importância da manutenção do
equilíbrio ecológico. (Figura 5, anexo 2).
O CEMA é visitado diariamente por alunos, pesquisadores e turistas
interessados em saber mais sobre esse rico bioma, pois é a Floresta Tropical
que abriga a maior diversidade por hectare do mundo e se assemelha em
muitos aspectos à Floresta Amazônica. Essa floresta é representada por
animais como a cobra coral, a jaguatirica, a preguiça, e outros.
Para Hélio “com o CEMA, a Onda Verde traz um pouco da reserva
biológica de Tinguá para fora. As pessoas não conhecem os bichos e a
importância de cada um deles para a sobrevivência da floresta. Nossa meta é
fazer com que conheçam essa relação entre os animais e a mata. Assim, o
jovem, o estudante, o turista e a dona de casa passam a respeitar mais a
natureza e a colaborar com a preservação”. (BAIXADA VERDE, nº 5,
2008.p.4).
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4.2.3. Viveiro de Mudas
Com objetivo de reflorestar as áreas degradadas do entorno da
Reserva de Tinguá, em 2006, foi construído o Viveiro de Espécies Nativas da
Mata Atlântica, com mudas de espécies nativas e de palmito pupunha, capaz
de suprir a necessidade de utilização de palmito Juçara. Com o intuito de
participar e ensinar que a extração do palmito Juçara era ilegal, pois era
extraído de uma UC (Unidade de Conservação) e contribuindo negativamente
para sua extinção do bioma Mata Atlântica.
Sua capacidade total é de 30.000 mudas por ano de espécies nativas e
de palmito pupunha. É usado como laboratório de produção de adubo orgânico
e servindo também, como um recurso pedagógico para os estudantes que
visitam, diariamente, o Centro Integrado de Educação Ambiental e Práticas
Sustentáveis da Onda Verde. (Figura 6, anexo 2).
Há também, uma pequena composteira, onde todos os dejetos
oriundos da cozinha e restos de poda do viveiro são armazenados, para
posteriormente, virarem adubo paras as plantas. Conscientizando as pessoas
da importância do reaproveitamento dos materiais orgânicos para a produção
do composto orgânico tanto para o ambiente (pois evita a contaminação dos
solos e das águas) quanto para as plantas (fontes de nutrientes).

4.3. CEA – Centro de Educação Ambiental
Em 2005, a então Escola de Ecologia Humana e Educação para a
Cidadania Herbert de Souza passa a ser denominada CEA – Centro de
Educação Ambiental, tendo como patrocinadora a empresa Petrobras,
consolidando ainda mais o foco da Instituição Onda Verde, que é a
transformação da sociedade através da educação ambiental.
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A antiga escola foi reformada e mudou para melhor se adequar aos
novos visitantes. A biblioteca agora com dois andares, possui um acervo com
mais de cinco mil livros, totalmente climatizada, com computadores conectados
à internet, mesas, cadeiras confortáveis e atendimento especializado. A
biblioteca hoje é considerada uma “Sala Verde” (Espaço Interativo de
Informações Socioambientais).
A cozinha aumentou seu tamanho e foi transformada em um laboratório
de gastronomia, um local em que as pessoas aprendem de forma consciente a
importância do reaproveitamento dos alimentos, manuseando-os de forma
correta e economizando a água na realização das tarefas. Este laboratório é
denominado Restaurante Consciente da Onda Verde.
Consciente da importância do tratamento da água e a necessidade da
preservação dos rios e nascentes, foi instalada uma mini-Estação de
Tratamento de Água (ETA). Um pequeno modelo para que as pessoas possam
entender como funcionam os processos de uma ETA.
O CEA pôde também contar com um microônibus que foi doado pelo
seu patrocinador. O Ecobus, como é chamado o microônibus realiza um
trabalho especial com crianças e jovens, buscando-os na escola e trazendo
para o CEA, local em que aprendem de forma didática a importância da
educação ambiental e a preservação dos recursos naturais. (Figura 7, anexo
2).
Passada toda a aula teórica, eles aprendem na prática como funcionam
os modelos de preservação, reflorestamento, coleta e demais projetos
socioambientais da Onda Verde.
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Segundo dad
dos da Revista Baixada Verde, da ed
dição especial do
aniversário de 14 ano
nos da Onda Verde, “no Centro de Educa
cação Ambiental já
eram realizadas ativid
idades que atraiam 10 mil estudantes e 500
5 professores a
cada ano. Foi elabora
rado um calendário de formação e capac
acitação, com uma
programação interativ
tiva de seminários, jornadas de educado
ores ambientais e
encontros temáticos para debater os Estudos de Impactos
os Ambientais dos
empreendimentos da
a região.” Veja o os Números do Atendim
imento do CEA no
gráfico a seguir:
30.124
Alunos dos 13
municípios da
Baixada
Fluminense*

2.850
Capacitação dos
os
professores**

21.289
21
Visit
Visitantes
e
partici
rticipantes de
eve
eventos*

18.525

Total: 72.788 pessoas
Biblioteca*
* Referente ao período 1999-2007
** Referente ao período 2004-2007
007

Gráfico 1 – Número d
de atendimentos do CEA referentes ao pe
período de 19992007 e 2004-2007.
Fonte: Revista Baixad
da Verde edição especial 14 anos, 2008.

4.3.1. Revis
ista Baixada Verde
A revista Baix
ixada Verde surgiu em 2006 com o propós
ósito de difundir as
questões ambientaiss na Baixada Fluminense. É uma publica
cação voltada para
levar ao público noçõ
ões básicas dos problemas ambientais e
existentes da vida
cotidiana. Ela tem o d
dever de introduzir ao leitor os temas d
de relevância, de
modo didático e objeti
tivo.
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A revista presta reconhecidos serviços ao democratizar as informações
sobre a temática ambiental, desafiante e multidisciplinar, fundamentando a
educação ambiental e desenvolvimento sustentável, na busca incessante por
maior equidade dos direitos sociais e qualidade de vida.
As ações da Instituição Onda Verde, bem como todos os seus projetos
são documentados na revista Baixada Verde, interagindo não só com ela, mas
com diversas instituições ambientalistas do Rio de Janeiro, fazendo com que
esse veículo de divulgação dissemine todas as ações e empreendimentos que
tenham como meta principal a sustentabilidade e a preservação do meio
ambiente.
No editorial da primeira revista Baixada Verde Hélio Vanderlei
menciona fazer parte de um “palco de grandes sonhadores” e diz:
“A revista Baixada Verde deixa de ser um sonho para se tornar uma
realidade. Uma revista que tem o seu foco na Baixada, olhando as entranhas,
identificando novos atores sociais, discutindo as possibilidades e as vertentes
de um novo horizonte, tentando encontrar a luz no fim do túnel, avaliando as
políticas públicas, os investimentos das prefeituras no setor ambiental,
participando ativamente do debate da sociedade sobre a necessidade de
preservar o que ainda resta dos ecossistemas, da vida como ela é das
pessoas, dos animais, da flora, da preservação da espécie humana e dos
sonhos de um planeta sustentável.” (BAIXADA VERDE, nº1, 2006.p.4).
A publicação é totalmente impressa em papel reciclado, sendo
distribuída gratuitamente em vários pontos da baixada fluminense, tais como:
Onda Verde – Tinguá; Onda Verde – Paracambi; salas verdes – Japeri e
Mesquita; repartições públicas e entidades ambientalistas; UNIG.
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4.4. Seus Principais Projetos
Desde o tempo em que se instalou em Tinguá a Onda Verde capacitou
pessoas e profissionais com seus variados cursos, realizou e implementou
diversos projetos na área de educação socioambiental na comunidade,
conscientizando as pessoas e mostrando como podemos tornar esse mundo
melhor.
Dos frondosos passeios ciclísticos aos projetos mais elaborados, a
Instituição Ambientalista Onda Verde agregou confiança, reconhecimento e
respeito.
Veremos adiante seus principais projetos: Cuidando das Águas (Coleta
Seletiva Solidária, Palmito Legal; Reflorestamento; Recomposição de Mata
Ciliar); Desenvolvimento Sustentável da Comunidade de Pescadores Marcílio
Dias – Marcoop; Programa de Conservação da Mata Atlântica de Paracambi.

4.4.1. Cuidando das Águas
Ao longo da história, várias civilizações se formaram e viveram em
torno da água. Ela é alimento, promotora da higiene, meio de transporte, fonte
de energia, insumo industrial, base de medicamentos, e tem presenças nos
cultos e práticas das principais religiões do mundo.
Em todo o mundo, a água sempre foi considerada um recurso
renovável e disponível a todos. Porém, hoje em dia, ela está correndo sérios
riscos como outras riquezas naturais. É um recurso essencial a vida do
homem, de todas às plantas e animais.
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A ocupação das margens dos rios, a falta de esgotamento sanitário, a
devastação da mata ciliar, os desmatamentos nas APPs, a coleta do lixo
inadequada, onde os resíduos são lançados diretamente nos corpos hídricos,
vem provocando o assoreamento e a poluição dos rios da comunidade de
Tinguá.
As nascentes da Reserva Biológica do Tinguá produzem diariamente
400 milhões de litros de água cristalina, no entanto a população sofre com o
desabastecimento de água. Com o intuito de desenvolver a cultura de cuidar,
preservar e recuperar as Unidades de Conservação da Mata Atlântica, além de
apoiar a recuperação da qualidade das águas visando melhorias de vida para
as populações ribeirinhas surge o “Projeto Cuidando das Águas”.
O projeto é patrocinado pela Petrobras com o objetivo de recuperar as
margens dos rios, fazer o plantio da mata ciliar, realizar mutirões de limpeza
dos rios, distribuição de bolsas ecológicas, reflorestamento de pequenas áreas
rurais, visando a sensibilização e mobilização das comunidades para integrálas ao processo de gestão dos recursos hídricos, incentivando a sua
participação na proteção, conservação, recuperação ambiental e da qualidade
das águas das comunidades beneficiadas.
Neste sentido, a difusão da Educação Ambiental tem papel
fundamental de forma a atender ao anseio social e buscar novos paradigmas
para o quadro atual, revertendo-o de maneira sustentável. Observar e seguir os
modelos propostos por ela são elementos determinantes para preservar para o
futuro um recurso essencial à existência da vida neste planeta que é a água.
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O Cuidando das Águas consiste em uma iniciativa que se baseia nas
Metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o
Milênio. Onde, são usadas como parâmetros a Meta 7 (Promover a
Sustentabilidade Ambiental) e a Meta 8 (Desenvolver uma Parceria Mundial
para o Desenvolvimento), pois ambas regem atividades de conscientização
para a conservação e uso racional dos recursos hídricos, conservação da
biodiversidade e recomposição de matas ciliares, na Baixada Fluminense.
Este projeto é uma soma de outros projetos (Palmito Legal,
Reflorestamento, Recomposição de Mata Ciliar, CEA, Viveiro de mudas, etc.)
que são essenciais para a manutenção e bem-estar dos rios de Tinguá, e
possui metas pré-estabelecidas, para a sua implementação e consolidação.
(Vide anexo 3).

4.4.1.1. CEA – Referência em Educação Ambiental
Em entrevista com o idealizador da Entidade Ambientalista Onda
Verde, Hélio Vanderlei menciona que “todos os projetos elaborados pela
equipe Onda Verde têm como foco principal a transformação da sociedade pela
Educação Ambiental, em um trabalho com ações presentes pensando no
futuro”.
Todas as fases do Projeto Cuidando das Águas são elaboradas no
CEA (Centro de Educação Ambiental) e monitoradas por toda equipe Onda
Verde, com a ajuda de educadores, alunos, colaboradores e a população do
entorno.
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No CEA os jovens aprendem a importância de se preservar as
nascentes e os rios. Aprendem na prática como funciona a coleta seletiva, com
uma aula bem didática e divertida, mostrando aos educandos a importância do
meio ambiente e a coleta seletiva do lixo. São levados a um rio onde a Onda
Verde recompôs sua mata ciliar, aprendem sobre a importância de se preservar
as árvores nativas da Mata Atlântica visitando o viveiro de mudas. De uma
forma geral, conhecem as melhoras formas de se preservar nos recursos
naturais, em especial a água.

4.4.1.2. Projeto Palmito Legal
O projeto palmito Legal surge com o intuito de ajudar os pequenos
agricultores da Comunidade de Tinguá e fazer com que haja a compreensão
deles e dos demais agricultores, não só se tratando da extração irregular, mas
da importância do palmito Juçara (Euterpe edulis) para a Mata Atlântica, pois é
uma espécie considerada em extinção. A Palmeira do “palmito juçara”, também
serve como fonte de alimento para várias aves.
Deste modo, a Onda Verde cria um projeto capaz de estimular e ajudar
com o plantio de outra palmeira, a Pupunha (Bactris gasipaes), pois esta
palmeira não se trata de uma espécie em extinção, e sim cultivada em larga
escala nos estados do Sudeste.
A pupunheira como também é conhecida, é utilizada para a produção
de frutos, bem como, para a extração do palmito, do qual tem um alto valor
nutritivo e outras características peculiaridades como uma rápida adaptação,
crescimento acelerado (mais rápido do que a palmeira juçara), melhor
consistência e produtividade.
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O objetivo deste projeto é disseminar a cultura do palmito pupunha,
apresentar soluções viáveis para o crescente problema do extrativismo ilegal
do palmito Juçara na Reserva Biológica do Tinguá e ser uma base precisa de
informações para agricultores que visem a implantação desta cultura em sua
propriedade. (www.ondaverde.org.br, 2009).
O Palmito Legal teve início no ano de 2007, mas precisamente em
novembro. Até o ano de 2008 já havia sido plantada mais de 45.000 mudas do
palmito pupunha, contemplando dezoito propriedades rurais, onde somavam
uma área de aproximadamente 120.642 metros quadrados.
A equipe Onda Verde disponibiliza seus técnicos para o devido
acompanhamento, ajudando na adubação e preparação do solo, até o
momento mais esperado que é o da colheita. (Figura 8, anexo 2).
Como foi mencionado, além da importância para com o meio ambiente,
este projeto é capaz de proporcionar renda para os pequenos agricultores, e
mostrar o quanto é importante se ter uma cultura orgânica, pois ela impacta em
um grau quase ínfimo e contribui para a recuperação da Reserva Biológica do
Tinguá.
As mudas de palmito, bem como outras espécies de mata nativa, são
plantadas no Viveiro de Mudas Nativas da Mata Atlântica.
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4.4.1.3. Recomposição da Mata Ciliar
Segundo Franco (2005):
“As
matas
ciliares
constituem-se,
reconhecidamente, em um elemento básico
de
proteção
dos
recursos
hídricos,
apresentando diversos benefícios tanto do
ponto de vista utilitarista, em relação direta ao
ser humano, quanto do ponto de vista
efetivamente ecológico, para a preservação
do equilíbrio ambiental e, consequentemente,
da biodiversidade [...]”
As cachoeiras e rios da Baixada Fluminense abrigam ricos
ecossistemas aquáticos, grande parte deles está ameaçada pela poluição,
assoreamento, desmatamento das matas ciliares e represas feitas sem os
devidos cuidados ambientais.
Na tentativa de fornecer ajuda aos moradores ribeirinhos de Tinguá e
do entorno, foi proposto o projeto de Recomposição da Mata Ciliar, com
objetivo de sintetizar as informações obtidas através do Projeto Cuidando da
Águas, onde foram aplicados questionários junto a população, contendo
perguntas relevantes sobre a realidade dos rios com a intenção de auxiliar na
implementação e monitoramento do projeto.
O projeto teve início em novembro de 2007, mediante um trabalho cujo
objetivo era de dar informações técnicas e analisar os parâmetros físicoquímicos dos rios Tinguá, Boa Esperança, Ana Felícia e Iguassu, bem como a
escolha de espécies adequadas para a região e técnicas de plantio.
As atividades do projeto de Recomposição da Mata Ciliar estão
divididas em quatro partes: Diagnóstico da realidade situacional dos rios
citados acima; realização de mutirão de limpeza destes mesmos rios;
recomposição de mata ciliar; realização de campanhas de conscientização
ambiental. Tais etapas são citadas detalhadamente, em anexo. (Vide anexo 4).
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4.4.1.4. Reflorestamento
Sabendo da importância de se recuperar as áreas degradadas no
entorno da Reserva Biológica do Tinguá, a Instituição Onda Verde cria um
subprojeto do Cuidando das Águas, o Reflorestamento, cuja intenção é estudar
e diagnosticar as propriedades rurais, de onde são oriundos mananciais,
nascentes e rios. Este processo de reflorestamento consiste também em
priorizar as Áreas de Proteção Permanente de acordo com a legislação
vigente, padronizando-as como Reserva Legal.
Há uma grande diversidade de espécies utilizadas no projeto de
reflorestamento, como o Jequitibá, o Jacatiá (mamão), a palmeira Juçara e
Pupunha, a Cabreuva, dentre outras mais. Elas são provenientes do Viveiro de
Mudas Nativas da Mata Atlântica, sendo plantadas pela equipe Onda Verde,
com o apoio dos moradores e proprietários contemplados no projeto.
É importante salientar, que o reflorestamento não só contribui para a
geração de renda para os pequenos agricultores, como também ajuda na
proteção do Meio ambiente, em especial os recursos hídricos. Sendo assim,
capaz de proporcionar também a reconstrução de habitats para a fauna local,
que sofre com o perigo de extinção.
As atividades do projeto de Reflorestamento estão divididas em quatro
partes:
1.

Apresentar um diagnóstico situacional das propriedades rurais:

Realização de um levantamento de todas as propriedades rurais que estão na
área de amortecimento da Reserva Biológica de Tinguá, no raio de 1 km;
levantamento

das

espécies

de

plantas

existentes

nas

propriedades

selecionadas; Realização de uma reunião com a equipe técnica do projeto para
avaliação situacional das propriedades visitadas; Realização de um seminário;
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2.
população

Contribuir para um melhor uso dos recursos hídricos por
rural,

visando

a

promoção

de

práticas

que

busquem

o

desenvolvimento auto-sustentável: Realização de palestras sobre o uso
racional da água;
3.

Capacitação dos agricultores: Realização de seminário sobre

agrofloresta;
4.
mata

Plantio de 10 hectares: Realização do plantio de 37.500 mudas de

atlântica

e

plantio

de

50.000

mudas

de

palmito

ecológico;

acompanhamento técnico (www.ondaverde.org.br, 2009).

4.4.1.5. Coleta Seletiva Solidária
Um dos maiores problemas para a nossa sociedade é o lixo. Seu mau
gerenciamento acaba causando grandes problemas ao meio ambiente e para a
população humana. Quando retiram o lixo de suas casas, não estão acabando
com ele, mas tirando-os de suas vistas, pois ele continua existindo e ocupando
espaço. (SOUSA, 2007) A definição de lixo, segundo o dicionário Houaiss, é de
objeto sem valor ou utilidade, ou restos de trabalhos domésticos, industriais,
sujeira, imundice, etc. (HOUAISS, 2004)
A reciclagem do lixo e a coleta seletiva têm um papel valiosíssimo na
proteção dos recursos naturais. Por meio delas, é capaz de se recuperar
matérias-primas que de outra forma seriam retirados do meio ambiente. Com o
crescente problema de poluição das águas por esses insumos, aumenta a
necessidade de reutilizá-los, selecionando-os na coleta seletiva e destinandoos a uma eventual cooperativa.
Neste sentido, em maio de 2007, a Instituição Ambientalista Onda
Verde cria o projeto Coleta Seletiva Solidária. Um projeto com o patrocínio da
Petrobras e com as parcerias da Prefeitura de Nova Iguaçu, da Associação de
Moradores de Tinguá e de toda a comunidade local.
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Este projeto
o busca incentivar os moradores de Tinguá a se
conscientizarem da importância
im
de separar seu lixo, para mais
m
tarde serem
reciclados. O trabalho
lho também recolhe o óleo de cozinha usado.
u
Cada dois
litros de óleo usado sã
são trocados por uma barra de sabão.
O recolhimen
ento do óleo de cozinha é um ponto
o positivo na luta
ambiental, pois a p
população ribeirinha não conta com um sistema de
tratamento de esgoto
to adequado. O óleo jogado na pia é canalizado
c
para a
superfície dos rios e d
das represas, danificando ou destruindo a fauna aquática,
pois a poluição gera
a um aumento excessivo de nutrientes, proliferando
p
algas
que causam a morte
e de peixes e outros animais, bem como,
o, contaminando a
água.
O programa abrange todo o bairro de Tinguá, pro
oporcionando aos
moradores a coleta d
de seu lixo e óleo de cozinha. A equ
quipe Onda Verde
distribui sacos de 200
00 litros para a coleta do lixo. Para o óleo
ól
de cozinha, é
distribuído um funil e uma garrafa PET. Logo depois de imp
plantada a coleta
seletiva, em apenas sseis meses, foram recolhidos 14.840 quililos de lixo. Veja o
gráfico abaixo:

ade de lixo produzido no segundo semestr
stre de 2007.
Gráfico 2 – Quantidad
Fonte: Revista Baixad
da Verde edição especial 14 anos, 2009.
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O projeto con
ntempla 714 residências cadastradas, co
om 2.641 pessoas
beneficiadas. Veja a
abaixo um gráfico das parcelas de lixo produzido
diariamente pelas resi
sidências cadastradas:

de lixo produzido diariamente
Gráfico 3 – Parcelass d
Fonte: Revista Baixad
da Verde edição especial 14 anos, 2009.
As pessoas cconhecem na prática e através de folhet
etos informativos o
modo correto de se
e preservar o meio ambiente, da mesm
ma forma em que
aprendem como selec
ecionar seu lixo, para posteriormente ser reciclado.
re
Neste sentido
o, Sirkis (1999) destaca que:
“É fundamental que tenham
mos uma coleta
seletiva, simplificada, que edu
uque a população
a separar o lixo, na origem,, em pelo menos
dois grupos, o orgânico e o reciclável,
r
é algo
indispensável que a gestão urbana
u
não pode
mais procrastinar a situação do
d lixo na cidade
informal é também uma questã
tão de importância
vital.”

45

Dados do site www.ondaverde.org.br relatam que até abril de 2008, já
haviam sido recolhidos mais de 26 toneladas de recicláveis. Os materiais são
dos mais variados tipos como: garrafas PET, papelão, metal, vidro e plástico. A
receita oriunda dessa coleta foi destinada para a manutenção do projeto.
Quanto ao óleo de cozinha, foram coletados 2.348 litros e distribuídas 1.174
barras de sabão.
Para Luiz Fernando, coordenador do projeto, a Onda Verde conta
também com uma parceria muito importante na coleta seletiva, que vêm das
donas de casa. “Elas percebem, pelas notícias recebidas através da mídia principalmente por meio da televisão e do rádio - como é importante preservar
o ambiente em que vivemos. Com essa informação, elas se tornam mais
confiantes e dispostas a fazer parte de algo importante, e acabam se
integrando ao nosso programa”, explica.
A implementação deste projeto só foi possível graças a um
investimento inicial de cerca de R$ 30.000,00 e um caminhão para a coleta
(Figura 9, anexo 2), equipamento de proteção individual e sacos plásticos para
o lixo.

4.4.2. MARCOOP – Projeto de Desenvolvimento Sustentável
para a Comunidade de Pescadores Marcílio Dias
A Entidade Ambientalista Onda Verde decide juntar forças com o
Instituto Terra. E com o apoio do Ministério da Pesca e patrocínio da Petrobras
decide reformar e reestruturar a cooperativa Marcoop. Uma cooperativa
localizada na Penha, bairro do Rio de Janeiro, fundada em 1992 com o
propósito de tornar mais eficaz e lucrativa a comercialização de peixes. A
cooperativa passava por uma fase de problemas intermináveis: equipamentos
velhos e inoperantes, a infra-estrutura inadequada; falta de uma estrutura
organizada de comercialização do pescado; falta gestão e participação, dentre
outras carências.
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Com base nos preceitos da sustentabilidade, educação ambiental,
gestão participativa e cooperativismo, é implementado o Projeto de
Desenvolvimento Sustentável para a Comunidade de Pescadores Marcílio
Dias. Um projeto capaz de fomentar o desenvolvimento econômico da
cooperativa e o sustento das famílias dos 150 cooperados e de 750 moradores
da comunidade, indiretamente, beneficiados.
O período de realização do projeto foi de 25 de maio de 2006 a 19 de
abril de 2007, com um investimento de um milhão e seiscentos mil na
reestruturação,

modernizando

por

completo

a

antiga

cooperativa,

proporcionando melhorias materiais, incentivo à pesca artesanal, resgate da
cultura, aumento na receita, geração de novos setores de trabalho, oficinas e
cursos de capacitação profissional.
Na Revista Baixada Verde edição especial de14 anos é relatado que:
“A nova estrutura foi construída no formato dos Centros Integrados de Pesca
Artesanal, criados pelo Governo Federal por meio da Secretaria Especial de
Aqüicultura e Pesca da Presidência da República (Seap) - parceira no projeto
de reestruturação da Marcoop -, para a recuperação dessa modalidade de
pesca no Brasil. É o primeiro projeto de desenvolvimento deste tipo implantado
no sudeste do país.” (BAIXADA VERDE, 14 anos, 2008.p.18).
O projeto realizado pela Onda Verde e Instituto Terra trouxe para a
Cooperativa Marcoop diversas benfeitorias, como:
Reestruturação administrativa e jurídica da cooperativa: acessoria no
processo de eleição da nova diretoria; modelo de gestão participativa e
conscientização ambiental; diagnóstico do mercado de venda e da estrutura de
transporte de pescado e gelo; acessoria no processo de legalização da
cooperativa.
Cursos de Capacitação: curso de cooperativismo; cursos de
carpintaria naval; curso de comunicação para jovens; oficina de educação
ambiental; oficina de bioartesanato.
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Reestruturação física da cooperativa: construção de uma cozinhaescola; construção de novos boxes; recuperação da fábrica de gelo;
recuperação da rampa de acesso; recuperação do prédio da administração;
recuperação do cais; aquisição de um caminhão isotérmico para transporte de
pescado e gelo; oficina de recuperação de barco; espaço para manutenção de
rede; instalação de novos equipamentos; construção de uma sala de
beneficiamento (filetagem e processamento); construção do galpão de
carpintaria naval; sala de informática. (Figura 10, anexo 2)

4.4.3. Programa de Conservação da Mata Atlântica de
Paracambi
A fauna e a flora da Mata Atlântica correm perigo. Porém, não só elas,
mas, todas suas riquezas étnicas, culturais e arqueológicas também
desaparecerão, devido a devastação incontrolada.
A riqueza desse bioma é tão grande que foi apontada pela UNESCO
como um dos mais importantes refúgios da biodiversidade mundial e
considerada por ela, em 1997, patrimônio da humanidade.
A Cidade de Paracambi no Rio de Janeiro é uma das cidades
detentoras desse importante bioma brasileiro, a Mata Atlântica. Uma cidade
com aproximadamente 45 mil habitantes, em uma área de 179, 374 km², onde
72km² são de mata nativa, resistindo ao desmatamento.
O município de Paracambi recebeu em 2006 o gasoduto Campinas,
empreendimento este, que causou um considerável impacto ambiental, pois
uma faixa de dutos com aproximadamente 5 km de extenção e 30 metros de
largura cortaria áreas de Mata Atlântica.

48

Consciente da importância da preservação destas áreas a Entidade
Ambientalista Onda Verde cria um projeto com a intenção de atenuar o
problema causado pela faixa de dutos, minimizando o impacto causado com
ações de reflorestamento. Não parando por aí, o programa visa reformar o
horto municipal de Paracambi, fiscalizar as áreas reflorestadas, bem como
incentivar a comunidade a criar RPPNs (Reservas Particulares de Patrimônio
Natural) e capacitar jovens, filhos de agricultores, em agroecologia.
Em 2007, com parceria da Petrobras e da prefeitura de Paracambi, o
Programa de Conservação da Mata Atlântica de Paracambi é implementado
com sucesso, sendo para Baixada Fluminense uma importante vitória na
batalha de preservação desse importantíssimo bioma.
Para o fundador e diretor geral da Instituição Hélio Vanderlei, todos
saem ganhando:
“Aqui nós geramos emprego e renda para a
comunidade, garantimos uma boa remessa de
alimentos
orgânicos
para
as
escolas,
trabalhamos educação ambiental com as
crianças e conseguimos trazer vida para a faixa
de dutos. Essa parceria é boa para a Petrobras,
para a Transpetro, para a Prefeitura e para a
nossa entidade, pois estamos desenvolvendo
aqui um trabalho consistente e que renderá
muitos frutos.” (BAIXADA VERDE,n°9,2008.p.9).
O Programa foi dividido em sete metas, sendo uma delas, meta
transversal. Confira a seguir cada uma delas resumidamente:

4.4.3.1 Conselho Consultivo
A comunidade pode participar ativamente, contribuindo com o
programa, formando um conselho consultivo para fiscalizar e acompanhar os
resultados das ações desenvolvidas pelo projeto.
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Esta meta tem a finalidade de levar informações sobre o programa,
através de encontros, palestras e eventos. É importante ressaltar que a
inclusão da população local com o projeto faz com que se dissemine de forma
positiva a consciência ambiental, permeando para as futuras gerações.

4.4.3.2 Ampliação e Manutenção do Horto Municipal
Chico Mendes
O horto, localizado na Avenida Doutor Eiras, 127 Lages – Paracambi –
Rio de Janeiro, foi reformado e reestruturado compreendendo agora, uma área
de cinco mil metros quadrados.
Toda a estrutura do horto foi feita sob os moldes de uma construção
sustentável, tendo como exemplo: telhas de papelão reciclado; sistema de
ventilação com saída de ar; captação de águas pluviais e drenagem do
calçamento do prédio da administração. (Figura 11, anexo 2)
O espaço do horto abriga diversas instalações: estufa; composteira;
laboratório de sementes, um quiosque para educação ambiental; área de
beneficiamento de sementes; área de pleno sol; lago; banheiros; refeitório;
almoxarifado e administração.
As espécies utilizadas no reflorestamento são oriundas do horto, que
tem uma capacidade de produção de mais de 120.000 mudas de espécies
nativas de Mata Atlântica por ano.
O Horto municipal Chico Mendes disponibiliza para os moradores os
cursos: Viveiro Florestal e Produção de Mudas; Coleta e Manejo de Sementes
Florestais. A intenção é capacitar a população local, gerando renda, bem como
proporcionando uma melhora na qualidade dos processos agroflorestais,
incentivando também, a criação de seus próprios hortos.
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4.4.3.3. Reflorestamento de Mata Atlântica com Espécies
Nativas
Esta meta começa a todo vapor, sendo reflorestados cerca de 40
hectares de Mata Atlântica, utilizando-se, aproximadamente, 100.000 mudas de
espécies nativas.
Com ajuda de técnicos e profissionais capacitados foi feito um estudo
de mapeamento das áreas de conservação, através de ferramentas de
geoprocessamento e informações do ZEE (Zoneamento Ecológico-Econômico)
de Paracambi.
Os 40 Hectares reflorestados foram divididos em duas partes: vinte
hectares seriam para reflorestar as APPs (Áreas de Preservação Permanente)
e os outros vinte hectares seriam destinados às Faixas de Dutos da Petrobras,
reflorestando suas margens e formando Corredores ecológicos, fazendo com
que haja contato com remanescentes florestais mais distantes.

4.4.3.4. Criação de Reservas Particulares de Patrimônio
Natural
Quase metade do município de Paracambi é coberto por mata nativa,
onde boa parte pertence a proprietários rurais, sendo áreas particulares.
Por conta disso, a Onda Verde cria a meta 4, com o propósito de
mostrar para a população que a criação de uma RPPN traz consigo não só a
preservação da Mata Atlântica, mas também, diversos benefícios para o
proprietário, tais como: isenção do ITR (Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural); prioridade junto ao governo para aquisição de financiamentos;
preferência na concessão do crédito agrícola; geração de renda através do
ecoturismo; direito ao repasse do ICMS verde; a reserva pode ser utilizada
para pesquisa científica; além de ser uma reserva perene.
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A Proposta inicial era conhecer as possíveis propriedades onde
poderiam ser criadas as RPPNs. Logo depois, foram priorizadas as áreas já
mapeadas no processo de conservação, realizando então, um diálogo com os
moradores informando-os, através de folders, cartilhas e reuniões, os possíveis
benefícios de se criar uma Reserva Particular do Patrimônio Natural.
A meta 4 obteve êxito, pois no mesmo ano, sete propriedades emitiram
suas cartas de intenção para a criação de uma RPPN.

4.4.3.5. Unidade Demonstrativa de Agroecologia
Contrário a opinião de muitas pessoas, que acreditavam que a faixa de
dutos da Petrobras não traria algum benefício para a comunidade, a Entidade
Ambientalista Onda Verde implementa um projeto audacioso, em que o
problema vira solução, criando o programa Hortas Familiares em Faixa de
Duto. Através de uma horta urbana que compreende uma área de 600 metros
de extensão e 20 metros de largura, no bairro de Lages, próximo ao Horto
Municipal Chico Mendes.
A principal finalidade dessa meta é mostrar para a população que os
impactos causados pelos dutos são compensados e atenuados com a
implantação da horta Agroecológica, totalmente sustentável, proporcionando
segurança para a faixa de dutos e para o meio ambiente.
Foram plantadas diversas hortaliças, como a abóbora, o alface, a
couve, o pepino, o coentro, a rúcula, o cheiro verde, etc. Eles foram plantados
em canteiros feitos de bambu e instalados acima do solo, capaz de aumentar
um pouco mais a distância entre ambos. Veja a seguir uma tabela com os
dados da primeira colheita da Unidade Demonstrativa de Agroecologia:
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Vegetais

Volume colhido

Abóbora

100 kg

Alface

713 pés

Coentro

51 molhos

Salsa

44 molhos

Cheiro verde

19 molhos

Pepino

20 kg

Rúcula

38 pés

Couve

60 molhos

Almeirão

60 pés

Tabela 1 – Volume colhido na 1ª colheita da
Unidade Demonstrativa de Agroecologia.
Fonte: Revista Baixada Verde n°9.
O programa proporciona a capacitação de filhos de agricultores locais,
com aulas teóricas e práticas. Eles aprendem a plantar nas faixas de dutos e
são instruídos por uma equipe de SMS (Segurança, Meio Ambiente e Saúde)
da Transpetro que os ensina a forma correta de se portar diante das
tubulações.
O projeto é benéfico para a Petrobras, para a comunidade e para Onda
Verde, onde todos saem ganhando. A Petrobras tem seus dutos vigiados pela
população. A comunidade é favorecida através da Unidade Demonstrativa de
Agroecologia, que gera renda e alimento para os agricultores familiares e
destina boa parte das plantações para escolas, asilos e hospitais do município.
Para a Onda verde o mais importante é construir caminhos e soluções
simples que possam, de uma forma direta, melhorar a qualidade de vida dos
moradores da Baixada Fluminense, e lutar por uma sociedade mais justa e
igualitária, pois os aspectos ambientais atingem a todos de forma idêntica.
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4.4.3.6. Fiscalização Ambiental
Como todo projeto necessita ser monitorado, esse não foi diferente. Na
meta 6 foi criada uma equipe de Fiscais da Natureza, cujo objetivo era
intensificar a fiscalização das áreas reflorestadas, evitando o desmatamento e
as queimadas.
Os Fiscais da Natureza, como são chamados, trata-se de uma brigada
de voluntários, capacitada com os cursos PriSoc (Primeiros Socorros) e CbInc
(Combate a Incêndios).
Não só os voluntários trabalham na fiscalização, mas uma equipe de
técnicos da Onda Verde. Munidos de tecnologia de ponta, com auxílio de uma
moto, GPSs, EPIs (Equipamentos de Proteção Individuais) e binóculos, a
equipe visita todos os dias as áreas reflorestadas e monitora toda a faixa de
dutos da Transpetro.
O trabalho não se resume só de fiscalização, mas de informação e
conscientização. Foi realizado junto à população, um trabalho de educação
ambiental, mostrando através de cartazes, folders, cartilhas e muito diálogo,
ensinando-os que não se deve desmatar, queimar e muito menos ocupar as
margens da faixa de dutos.

4.4.3.7. Meta Transversal – Educação Ambiental
A sétima meta ou meta transversal, tem como proposta principal levar
educação ambiental de qualidade para jovens e crianças das escolas do
município de Paracambi.
Foi formada uma equipe de Educação ambiental, que fundou o Grupo
de Amigos da Mata Atlântica, difundindo o conhecimento e formando pequenos
defensores ecológicos.

54

As questões ambientais como a reciclagem, a preservação da Mata
Atlântica, poluição, aquecimento global, etc., são tratadas sempre com o
objetivo de possibilitar aos jovens um melhor entendimento desses problemas
que assolam todo o Planeta.
Folhetos cartilhas, cartazes e vídeos voltados à realidade da Baixada
Fluminense ajudam a sustentar ações educativas, divulgando conceitos e
práticas ambientais adequadas.
Os educadores também são treinados e recebem materiais adequados
capazes de proporcionar a disseminação do conteúdo para dentro das salas de
aula. Ao final, recebem um presente ambiental: uma visita ao Jardim Botânico.
O conhecimento oferecido pela Onda Verde para as escolas visa
mostrar aos jovens a realidade, diante da complexidade do mundo real,
posicionando-os, orientando-os para que suas ações e opções sejam
conscientes quanto à proteção e preservação do meio ambiente. O projeto é
desenvolvido a fim de ajudar os alunos a constituir uma consciência global
sobre questões socioambientais.
Os alunos também saem a campo, visitam o Horto Municipal Chico
Mendes, aprendem a plantar e irrigar uma muda, bem como participam de
dinâmicas e brincadeiras.
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CAPÍTULO V
RECONHECIMENTO DO SERVIÇO PRESTADO
“Trabalhe naquilo que
você goste e nunca
mais você trabalhará
em sua vida.”
(Confúcio)
Ao longo de uma história de sucesso, a Onda Verde contabilizou
diversas conquistas ambientais. Com quinze anos de existência e muita
experiência, foi capaz de mostrar para a população que com força de vontade e
dedicação é possível transformar a sociedade pela educação ambiental.
Em abril de 2006, a instituição recebe o Prêmio Dia da Baixada
Fluminense uma iniciativa do Fórum Cultural da Baixada Fluminense. (Figura
12, anexo 2)
Neste mesmo ano, a Entidade Ambientalista Onda Verde, através, do
Projeto Hortas Familiares em Faixas de Dutos, conquista o International
Environmental & Social Responsibility Award, da International Pipeline
Conference & Exhibition, um prêmio internacional, vindo da cidade de Calgary
no Canadá. Nessa premiação foi ressaltada a importância da inclusão social,
preservação e educação ambiental.
Em janeiro de 2007 conquista um prêmio criado pela Revista Forbes,
JB Ecológico e Gazeta Mercantil, o 1º Prêmio Brasil de Meio Ambiente, onde o
intuito maior da premiação é valorizar personalidades e instituições atuantes do
setor ambiental. O Projeto CEA foi premiado na categoria de “Melhor Trabalho
em Educação Ambiental”. No dia da premiação, Hélio Vanderlei falou aos
participantes:
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“Mostramos que o ser humano é capaz de produzir e de se
desenvolver de forma consciente, só é preciso que tenha os meios para isso.
Garantir

o

acesso

a

esses

instrumentos

é

o

nosso

trabalho”.

(www.ondaverde.org.br, 2009)
Além dos prêmios conquistados, a Onda Verde foi por diversas vezes,
citada em jornais e revistas, onde foi ressaltado o sucesso de seus projetos
ambientais.
Um dos companheiros ambientais de Hélio Vanderlei desde a época de
Defensores da Terra, o atual Ministro do Meio Ambiente Carlos Minc, expõe
seu depoimento à revista baixada verde, dizendo:

“Eu tenho uma grande relação com a Onda
Verde. Respeito muito o trabalho da ONG, que
consegue fazer passeios ciclísticos que
mobilizam mais de 5.000 pessoas, promover
educação ambiental no Tinguá, fazer projetos
de apoio a pescadores e monitorar oleodutos
da Petrobras, dentre outras ações. É uma das
poucas ONGs que têm simultaneamente,
militância ecológica, denúncia de crimes
ambientais, apoio a pescadores e projetos de
monitoramento. A Onda Verde tem uma
atuação múltipla, combativa e propositiva.”
(BAIXADA VERDE, 14 anos, 2008.p.4).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não adianta chorar a árvore derrubada.
Lágrimas não purificam o rio poluído.
Dor ou raiva não ressuscita os animais.
Não há indignação que nos restitua o ar puro.
É preciso ir à raiz do problema,
tentar entender porque o homem
cava sua própria sepultura
degradando o meio ambiente.
(Chiavenato, 1981)

O relacionamento da humanidade com o meio ambiente, que começou
com um mínimo de interferência nos ecossistemas, tem hoje, se intensificado
numa forte pressão exercida sobre os recursos ecológicos.
Atualmente, são recorrentes as notícias sobre a contaminação dos rios,
a poluição do ar, a derrubada e queimada de florestas, a caça indiscriminada e
a redução ou mesmo destruição dos habitats faunísticos, além de muitas outras
formas de agressão ao meio ambiente. O aparecimento destes problemas
ambientais afetam a qualidade de vida. Ficou claro que, em pouco tempo,
havia uma crise de relações entre sociedade e meio ambiente.
Com isso, a preservação do meio ambiente tornou-se uma das grandes
preocupações da sociedade contemporânea, lançado a humanidade diante de
desafios os quais jamais havia atravessado. Assim, fez-se necessário a
elaboração de institutos visando a sua proteção, bem como instituições
paralelas, ONGs e movimentos ambientalistas que trabalham em prol do
desenvolvimento sustentável e a difusão da educação ambiental.
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Neste sentido, este trabalho acadêmico estudou e descreveu a história
e os processos de uma das mais atuantes organizações não governamentais
do Brasil, a Entidade Ambientalista Onda Verde. Procurando evidenciar o “seu”
sucesso, que é fruto de um trabalho sério e competente, pois sua gestão é
voltada para o desenvolvimento sustentável, proporcionando a instituição um
equilíbrio favorável entre as questões ambientais, sociais e econômicas.
A educação ambiental é o mecanismo principal da ONG. É a mola
propulsora dos projetos sociais e ambientais da instituição. Reafirmando ser a
base para superar desafios, na formação dos indivíduos e construção de uma
consciência crítica e holística. É nesse cenário, que a educação ambiental se
situa, em uma modalidade ampla de educação, pois aquele que não
compreende e não respeita o meio em que vive, não poderá respeitar nem a si
mesmo e nem ao próximo. Pensar e agir de imediato, além do próprio alcance,
é um novo modelo para se formar novos homens e mulheres, que sejam livres
e solidários para com o mundo.
Através desta monografia, pode-se concluir que a Onda Verde busca
alicerçar uma nova educação, que deve passar pela relação do homem com a
natureza, visando um modelo de desenvolvimento sustentável em que o
progresso econômico e a geração de renda e empregos caminhem lado a lado
com a conservação e preservação das riquezas naturais, tais como: da fauna,
da flora e dos ecossistemas ameaçados.
A pesquisa também procurou apontar de forma abrangente, que a
questão da preservação do bioma Mata Atlântica, toma como pauta a maioria
das ações e projetos ambientais da Onda Verde, pois este ecossistema tão
ameaçado é ao mesmo tempo, tão essencial para a própria raça humana,
estando na ordem do dia, buscando soluções para que a mesma possa ser
melhor preservada, bem como visar um bom relacionamento do homem com
ela, já que em última análise, os seres humanos da mesma forma a integram,
e, portanto, também estão ameaçados.
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ANEXOS
ANEXO 1
LEI Nº 6.938, DE 31 DE AGOSTO DE 1981

DA POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

Art. 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida,
visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-econômico,
aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida
humana, atendidos os seguintes princípios:
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na
defesa do meio ambiente.
Fonte: www.planalto.gov.br
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ANEXO 2
Figuras

Figura 1 – ONG Defensores da Terra.
Fonte: Revista Baixada Verde edição especial 14 anos, 2008.

Figura 2 – Espaço utilizado pela Onda Verde em 1997.
Fonte: Revista Baixada Verde edição especial 14 anos,2008.
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Figura 3 – Auditório e biblioteca.
Fonte: Revista Baixada Verde, número 4 – 2007 e arquivo pessoal, 2009

Figura 4 – Paredes de isopor, trançado com telas de aço, sistema de captação
de água pluvial e planta de energia solar.
Fonte: Revista Baixada Verde especial 14 anos – 2008 e arquivo pessoal, 2009
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Figura 5 – Centro de Turismo Ecológico e CEMA.
Fonte: Arquivo pessoal, 2009.

Figura 6 – Viveiro de Espécies Nativas da Mata Atlântica.
Fonte: Arquivo pessoal, 2009.
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Figura 7 – Mini-Estação de Tratamento de Água (ETA), biblioteca e Ecobus.
Fonte: Arquivo pessoal, 2009.

Figura 8 – Plantio das mudas do palmito Pupunha.
Fonte: Revista Baixada Verde edição especial 14 anos, 2008.
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Figura 9 – Recolhimento do óleo e caminhão da coleta.
Fonte: Revista Baixada Verde edição especial 14 anos, 2008.

Figura 10 – Antes e depois do Projeto de Desenvolvimento Sustentável para
a Cooperativa de Pescadores Marcílio Dias (Marcoop).
Fonte: Revista Baixada Verde edição especial 14 anos, 2008.
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Figura 11 – Estufa e sistema de captação de água pluvial.
Fonte: Revista Baixada Verde, número 7 – 2008.

Figura 12 – Prêmios: Dia da Baixada Fluminense e 1º Prêmio Brasil de Meio
Ambiente.
Fonte: www.ondaverde.org.br, 2009.

66

ANEXO 3
METAS DO PROJETO CUIDANDO DAS ÁGUAS
•

Capacitar 500 educadores da rede pública de ensino da Baixada

Fluminense;
•

Mobilizar 10.000 estudantes da rede pública de ensino da Baixada

Fluminense;
•

Formar um Grupo de Trabalho denominado Guardiões das Águas;

•

Realizar um diagnóstico da realidade situacional dos rios: botas,

Iguassu, Boa Esperança, Tinguá e Ana Felícia – no percurso que abrange os
municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belford Roxo;
•

Recompor a mata ciliar das áreas selecionadas como prioritárias

•

Realizar campanhas para conscientização da população ribeirinha

sobre a importância da conservação dos recursos hídricos;
•

Realizar um diagnóstico situacional das propriedades produtoras

de água;
•

Capacitar os agricultores que irão participar do projeto piloto de

reflorestamento e plantio do palmito ecológico;
•

Plantio de 10 hectares com mudas de mata atlântica em áreas

degradadas do entorno da reserva nas margens dos rios selecionados.
Fonte: www.ondaverde.org.br, 2008.
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ANEXO 4
ETAPAS DO PROJETO DE RECOMPOSIÇÃO DA MATA CILIAR
1.

Diagnóstico da realidade situacional dos rios Botas – Iguassu-

Boa esperança – Tinguá e Ana Felícia: Realização de uma reunião de
planejamento das atividades para implementação do diagnóstico; Realização
de um levantamento das espécies de plantas existentes nas margens dos rios;
Realização de uma reunião com a equipe técnica do projeto para avaliação e
sistematização da problemática das margens dos rios; planejamento das ações
de

recomposição

das

margens;

Aquisição

das

mudas/aclimatação;

acompanhamento técnico das ações;
2.

Realização de mutirão de limpeza dos rios – Realizar mutirão de

limpeza dos rios que fazem parte do projeto (rio Botas, Iguassu, Boa
esperança, Tinguá e Ana Felícia);
3.

Recompor a mata ciliar das áreas selecionadas como prioritárias:

Realização de uma (01) reunião de planejamento; plantio das mudas;
acompanhamento técnico;
4.

Realizar campanhas: Realização de cinco (5) campanhas para

conscientização da população ribeirinha local sobre a importância da
Conservação dos Recursos hídricos.
Fonte: www.ondaverde.org.br, 2008.

68

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA
BAIXADA VERDE. Estrada - Parque de Tinguá. Rio de Janeiro: Tavares, nº 9,
set. 2008, p. 9-22.
BAIXADA VERDE. O caminho das águas. Rio de Janeiro: Tavares, nº 1, nov.
2006, p. 4.
BAIXADA VERDE. Plantando árvores e vida. Rio de Janeiro: Tavares, nº 7,
mai. 2008, p. 8.
BAIXADA VERDE. Preservação ambiental em alta. Rio de Janeiro: Tavares, nº
5, nov. 2007, p. 4.
BAIXADA VERDE. 14 anos de ações ambientais. Rio de Janeiro: Tavares,
Edição especial, fev. 2008, p. 4-18.
BARBIERI, J. C. Desenvolvimento e meio ambiente: as estratégias de
mudança da Agenda 21. 4 ed. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2001.
BRASIL. Carta de Belgrado. Secretaria de Meio Ambiente, coordenadoria de
educação ambiental. São Paulo. Série Documentos, ISSN 0103-264X. 1994.
BREDARIOL C. e VIEIRA L. Cidadania e Política Ambiental. ed.Record. 1998.
CAMARGO. A.L.B. Desenvolvimento Sustentável – Dimensões e Desafios.ed.
Papirus - 2003.
CARSON, R. Primavera Silenciosa. São Paulo. ed. Melhoramentos. 1969.
CARVALHO.V.S, SANCHEZ.C, MACHADO.C, FILHO.S.A, DIAS.Z.P Educação
Ambiental Consciente. Rio de Janeiro. ed. Wak.2003.
CASCINO, F. Educação Ambiental: princípios, história,
professores. São Paulo. ed. São Paulo: SENAC. 2000.

formação

de

DIAS, G. F. Educação Ambiental: Princípios e práticas. São Paulo. ed. Gaia,
1998.
FRANCO, J.G.O. Direito ambiental matas ciliares: conteúdo jurídico e
biodiversidade. Curitiba. ed. Juruá. 2005.
HOUAISS, A. Minidicionário Houaiss da língua portuguesa, Rio de Janeiro. ed.
Objetiva. 2004.
JACOBI, P. Educação, meio ambiente e cidadania: reflexões e experiências.
São Paulo. ed. SMA, 1998.

69

MACHADO, M.L.F. As Ações de Educação no Contexto da Baixada
Fluminense: O exemplo da Entidade Ambientalista e Práticas Sustentáveis
Onda Verde - Tinguá. UERJ. 2007.
PELICIONI MCF. Educação em saúde e Educação Ambiental: estratégias de
construção da escola promotora da saúde. São Paulo. Tese de Livre –
Docência - Faculdade de Saúde Pública da USP. 2000.
REBELLO. M.R. Análise da percepção da variável ambiental sob a ótica da
gestão no campus Fiocruz - Mata Atlântica/ RJ. Rio de Janeiro. ENSP.2007.
REIGOTA, M. O que é educação ambiental. São Paulo. ed. Brasiliense. 2001.
ROMÉRIO,M.A e BRUNA,G.C.
Paulo.ed.Manole.2004.

Curso

de

Gestão

Ambiental.São

SCHERER-WARREN. Organizações Não Governamentais da América Latina:
seu papel na construção civil. São Paulo. ed. Loyola. 1994.
SIRKIS, A. Ecologia Urbana e poder local. Rio de Janeiro. ed. Fundação Onda
Azul, 1999.
SOUSA. E.M.C. Análise de inserção do lixo. Rio de Janeiro. UCAM. Instituto A
Vez do Mestre. 2007.

70

WEBGRAFIA:
www.filhosonline.com.br

acesso em 15.04.09

www.cprh.pe.gov.br

acesso em 19.04.09

www.futurasgeracoes.com.br

acesso em 05.05.09

www.terravista.com.br

acesso em 11.03.09

www.revistaea.arvore.com.br

acesso em 29.04.09

www.ondaverde.org.br

acesso em 08.01.09
acesso em 11.03.09
acesso em 19.04.09
acesso em 29.04.09
acesso em 05.05.09
acesso em 07.05.09
acesso em 08.05.09
acesso em 11.05.09
acesso em 19.05.09
acesso em 29.06.09
acesso em 05.07.09
acesso em 21.07.09

www.rma.org.br

acesso em 07.05.09

www.planalto.gov.br

acesso em 03.05.09

71

ÍNDICE
FOLHA DE ROSTO

2

AGRADECIMENTO

3

DEDICATÓRIA

4

RESUMO

5

METODOLOGIA

7

SUMÁRIO

8

INTRODUÇÃO

9

CAPÍTULO I

11

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA
SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA

11

CAPÍTULO II

18

O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

18

CAPÍTULO III
O Papel da ONGs no Contexto Ambiental

21
21

CAPÍTULO IV
Onda Verde: Uma História de Sucesso

23
23

1.1. A História e a Definição da Educação Ambiental

2.1. História e Definição do Desenvolvimento Sustentável

4.1. Nascimento da Entidade Ambientalista Onda Verde
4.1.1. Os Primeiros Passos
4.2. Escola de Ecologia Humana e Educação para a
Cidadania Herbert de Souza
4.2.1. Um Modelo de Construção Sustentável
4.2.2. Centro de Turismo Ecológico e Centro de
Exposição da Mata Atlântica
4.2.3. Viveiro de Mudas
4.3. CEA – Centro de Educação Ambiental
4.3.1. Revista Baixada Verde
4.4. Seus Principais Projetos

11

18

23
23

27
28
29
31
31
33
35

72

4.4.1. Cuidando das Águas
4.4.1.1. CEA – Referência em Educação Ambiental
4.4.1.2. Projeto Palmito Legal
4.4.1.3. Recomposição da Mata Ciliar
4.4.1.4. Reflorestamento
4.4.1.5. Coleta Seletiva Solidária
4.4.2. MARCOOP – Projeto de Desenvolvimento Sustentável
para a Comunidade de Pescadores Marcílio Dias
4.4.3. Programa de Conservação da Mata Atlântica de Paracambi
4.4.3.1 Conselho Consultivo
4.4.3.2 Ampliação e Manutenção do Horto Municipal Chico Mendes
4.4.3.3. Reflorestamento de Mata Atlântica com Espécies Nativas
4.4.3.4. Criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural
4.4.3.5. Unidade Demonstrativa de Agroecologia
4.4.3.6. Fiscalização Ambiental
4.4.3.7. Meta Transversal – Educação Ambiental

35
37
38
40
41
42
45
47
48
49
50
50
51
53
53

CAPÍTULO V

55

Reconhecimento do Serviço Prestado

55

CONSIDERAÇÕES FINAIS

57

ANEXOS

59

REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

68

WEBGRAFIA

70

ÍNDICE

71

73

FOLHA DE AVALIAÇÃO
Nome da Instituição: UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES
Título da Monografia: ONDA VERDE: UM EXEMPLO DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA
Autor: DIOGO JOSÉ LUIZ
Data da entrega: 28-07-2009
Avaliado por:

Conceito:

