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ABSTRACT 
 
The present team work developed by CEJMC, has the purpose of to render sensitive the community 
about the ambiental problems of the referend   microbasin, through the mapping of its margins, 
doing excursions at field with modern technics of geotecnologies, including the formulation of a 
Geografical Informations Sistem (GIS), using the GPS and satellite images, with strong insertion of 
the community to share methodogy. The Sensitive Ambiental Map, was made by the students of the 
high school getting the possibility of the knowledge of new techonologies in spatial analysis. The 
work presents the principal degenerated areas and point the possibilities of to set up future 
partnerships for a efficient monitoring of the microbasin fron Sâo Pedro. 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 

 
Muito tem se falado em preservação do meio ambiente, 
desenvolvimento sustentável, eco-desenvolvimento, 
turismo ecológico  e outros termos relacionados com o 
estudo e aproveitamento econômico sem agressão da 
natureza. No entanto, sem uma base cartográfica 
adequada, pouco se pode fazer para uma interferência 
satisfatória aos interesses da comunidade e que seja 
compatível com as possibilidades do ecossistema local. 

 
As transformações que vem ocorrendo no espaço de São 
Pedro da Serra, 7 distrito de Nova Friburgo, estão 
acompanhadas de uma crescente degradação do meio 
ambiente. O crescimento do turismo predatório, da 
urbanização descontrolada e da manutenção de técnicas 
agrícolas tradicionais ou inadequadas à região vem 
expondo uma região que ainda conserva importantes 
remanescentes da Mata Atlântica a uma acelerada 
destruição, principalmente no que se refere aos recursos 
hídricos. 

 
O Mapa de Sensibilização Ambiental vem preencher uma 
lacuna importante na captura e sistematização de 
informações geográficas da região, incorporando técnicas 
modernas de geoprocessamento e de Sensoriamento 
remoto trabalhadas de forma participativa na construção 
desse importante instrumento da análise espacial.  

 
Na história do CEJMC, a educação ambiental sempre 
teve destaque especial, e o presente trabalho vem  
 
 

 
reforçar esse comprometimento, mais ainda, procura um 
fortalecimento da rede de ensino pública da região, com a 
realização de oficinas ministradas pelos alunos do ensino 
médio para a garotada do ensino fundamental que 
freqüenta as escolas municipais. 
 
2 - DIAGNÓSTICO 
 
A microbacia hidrográfica do rio São Pedro está situada 
politicamente nos distritos de São Pedro da Serra e 
Lumiar,  e  geograficamente na Serra do Mar, englobando 
as Serras de Macaé e da Sibéria, delimitada pelas 
latitudes  de 220 20’ S e 220 17’ S e longitudes de 420 19’ 
W  e 420 23’ W. Possuindo suas nascentes na Pedra 
Mafort, o Rio São Pedro é tributário do Rio Boa 
Esperança, que pôr sua vez é afluente do Rio Macaé. A 
maior parte desta microbacia e drenada pelos córregos da 
Tapera, Benfica, Sibéria e Eller, que possuem leitos 
pedregosos e encaixados em falhas e fraturas, correm 
paralelos na direção SW-NE, formando vales de 
aproximadamente 6 Km de extensão. De acordo com o 
IBGE o clima é classificado como Tropical de Altitude, 
com médias anuais entre 19 e 27º. O inverno sofre forte 
influência da massa polar atlântica ( mPa), baixando 
bastante a temperatura, podendo haver a ocorrência de 
geadas. A pluviosidade média é de 1500 mm anuais, com 
concentração no verão. Segundo a classificação de 
Köppen o tipo climático é o Cwb. 

 
A vegetação local é predominantemente florestal. A 
diversidade florística local está nas regiões com maior 
biodiversidade, particularmente no tocante a riqueza de 
espécies epífitas. Essa grandeza conta com elevado 
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percentual de plantas endêmicas do Brasil Sudeste. A 
bacia do rio Macaé está inserida em quase sua totalidade 
na Reserva da Biosfera da Mata  Atlântica. Infelizmente, 
no entanto, nos últimos anos, esta região vem sendo 
sistematicamente agredida pôr desmatamentos,  
queimadas, obras impactantes nas margens dos rios, com 
terraplanagens e corte de encostas, que aumentam os 
processos erosivos e de assoreamento dos cursos d’água.  
 
A fragmentação de propriedades,  os loteamentos e a 
urbanização descontrolada são desenvolvidas diante da  
omissão  dos órgãos ambientais. O crescimento do 
volume de lixo, cujo armazenamento e coleta funcionam 
de forma bem insatisfatória, aumenta a poluição dos 
córregos e nascentes, já afetados pelo uso indiscriminado 
de agrotóxico e pôr despejos de esgotos domésticos. 

 
A manutenção da qualidade de vida da região, hoje, está 
definitivamente associada ao desenvolvimento de práticas 
sustentáveis de agricultura orgânica ou de agroflorestas e 
do ecoturismo.  
        
Diante do intenso processo de transformações sociais, 
econômicas, culturais e ambientais, que afetam São Pedro 
da Serra (7o distritos de Nova Friburgo) torna-se 
necessária a discussão quanto aos rumos que esse 
desenvolvimento vem assumindo e a participação 
comunitária para organizar esse processo no sentido da 
promoção de um desenvolvimento sustentável e da 
preservação da qualidade de vida e do patrimônio natural 
e cultural. 
 
3 - OBJETIVOS  
 
Objetivo Geral: 
 
Diagnosticar os principais problemas ambientais 
relacionados ao curso do rio São Pedro através de práticas 
participativas entre a escola e a comunidade. 
 
Objetivos Específicos:  
 
- Identificar  e localizar as principais áreas degradadas 
nas margens do rio São Pedro; 
 
- Distinguir as diferentes formas de degradação ambiental 
na bacia do rio São Pedro; 
 
- Capacitar o aluno no uso de ferramentas de 
geoprocessamento; 
 
- Capacitar o aluno na elaboração e leitura de mapas; 
 
- Habilitar o aluno no uso do GPS; 
 
- Localizar as coordenadas e a altitude das nascentes da 
bacia; 
 
- Iniciar o aluno na analise e interpretação das imagens de 
satélite; 

- Democratizar o conhecimento cientifico produzido pela 
escola; 
 
- Resgatar o saber popular; 
 
- Divulgar práticas sociais e ambientais mais sadias; 
 
- Entrosar as diferentes unidades de ensino da região. 
 
4 - METODOLOGIA DO TRABALHO 
 
O trabalho foi desenvolvido pelas turmas de Ensino 
Médio do Colégio Estadual José Martins da Costa, onde 
cada turma ficou responsável pôr uma parte da bacia. 
Portanto a Bacia foi dividida em três setores:  

 
 

 Setor Vermelho – inclui a Bocaina dos Mafort 
indo até o encontro do córrego São Pedro com o 
córrego da Sibéria. 

 
 Setor Laranja – inclui a Bocaina dos Blaudts , 

córrego da Tapera até o encontro do córrego da 
Sibéria com o  com o córrego São Pedro. 

 
 Setor Amarelo – a jusante do encontro do 

córrego da Sibéria com o córrego São Pedro, 
incluindo o córrego da Benfica e finalizando no 
encontro com rio Boa Esperança. 

 
Cada equipe percorreu grande parte da extensão dos 
tributários, plotando coordenada através do uso de GPS, 
nas nascentes e nas áreas de maior relevância ambiental, 
registrando os problemas encontrados e fazendo calculo 
estimativo das áreas degradadas do entorno do rio. 

 
Os dados coletados foram organizados na forma de um  
mapa temático, onde foi dado enfoque prioritário ao 
caráter educativo do instrumento, na medida do possível 
foram trabalhados os aspectos cartográficos de maior 
precisão. 

 
Em cada setor foi encaminhada uma Oficina de 
Sensibilização Ambiental, aberta a participação popular, 
mas tendo como clientela base os alunos das escolas de 
Ensino Fundamental da Prefeitura localizadas em cada 
setor. 

 
Cada um dos setores ficou a cargo de uma das turmas do 
Ensino Médio do CEJMC. A coleta e sistematização dos 
dados, bem como a realização das oficinas foram 
realizadas pelos alunos, com a orientação dos professores 
do Colégio e/ou das instituições envolvidas no projeto. 
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Fig.1 - Rio São Pedro-Setores 
 

Caderneta de campo 
 
A necessidade de capturar informações em campo levou-
nos a discutir qual o melhor meio de obte-las. Para tal, 
depois de muito conversar chegou-se ao que foi 
denominado de caderneta de campo, constituída de três 
colunas verticalizadas, onde a central corresponde ao rio 
e as laterais as suas margens. Adotou-se a escala de 
1:3000 , correspondendo, consequentemente, cada 
quadrinho (1 cm) a 30 metros. O debate em torno da 
legenda também foi caloroso, ao final percebeu-se da 
impossibilidade de desenhos muitos elaborados para 
serem anotados em situação de campo, resultando numa 
legenda numérica  e com adoção de quatro cores que 
eram fornecidas pôr uma única caneta (big 4 cores). 
Anotações complementares eram feitas na própria 
caderneta e levadas para sala de aula. 

 

 
 
Fig 2 - Inicio do trecho Pedra Eller, subsetor Laranja 
 
O método da cordinha 
 
Comunidade avisada  através da Associação de 
Moradores, saímos a campo com prancheta, caderneta e... 
a “cordinha”. A corda fina de 30 metros foi de extrema 
utilidade na marcação das medidas. Caminhávamos 
dentro dos córregos, esticávamos a cordinha e 
marcávamos o que encontrávamos em suas margens. 
Dispensamos trenas, tanto pôr serem caras quanto pôr  
serem de  manuseio mais complexo, além disso as 
cordinhas, que obedeciam um baixo custo, nos permitiam 
uma simultaneidade de grupos em ação. 
 
Construindo a legenda 
 
Outra discussão interessante foi a de definir a legenda, 
aquela que marcaria de forma definitiva o Mapa 
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Ambiental. Professora de Artes na roda, alunos 
confeccionando símbolos, debates  
sobre as cores e outros tantos temas enriqueceram por 
demais a experiência. Por fim, decidimos usar símbolos 
do computador e trabalhar com lápis de cor, houveram 
alguns problemas na padronização das cores, mas nada 
que desmerecesse o trabalho como um todo. 
 
A montagem do mapa 
  
Por  ocasião da Vª Feira Ambiental do CEJMC, os 
diversos setores mapeados foram aclopados e como 
resultado chegou-se ao Mapa de Sensibilidade Ambiental 
da microbacia do rio São Pedro, cuja dimensão alcançou 
160 cm x 220 cm. Além do mapa, fotos, relatórios, cartas 
topográficas, uma bela maquete da bacia e as imagens de 
satélite formaram um mosaico interessante que permitiu 
uma boa visualização da região em estudo.  
  

 
Fig 3 - O Mapa Ambiental completo, em exposição na 
Feira Ambiental. 
 
 
Grande Problema Solucionado (GPS) 
  
O uso do GPS acabou se transformado numa grande dor 
de cabeça. Afinal, onde conseguir aparelhos e pessoas 
disponíveis para capacitar os alunos? Os contatos com 
órgãos públicos se mostraram ineficientes, desgastantes e 
frustantes. O solução acabou sendo encontrada no 
ambiente de amigos e familiar, quando um GPS nos foi 
disponibilizado e conseguimos já no final do processo 
fazer algumas marcações e treinar um pequeno número 
de alunos. No entanto esse parece ser um dos pontos do 
projeto que mais encontra possibilidades de avançar. 
 
 

Imagens de Satélite 
 
O INPE nos forneceu as imagens de satélite LANDSAT ( 
1984 e 2003) que permitiu um estudo básico sobre as 
possibilidades desse instrumento na análise espacial. 
Considerações sobre os tipos de satélite, características 
orbitais, radiação e espectro eletromagnético, foram 
abordados de forma sucinta. No entanto, a não adequação 
da escala das imagens, ao nível de detalhamento 
solicitado pelo trabalho limitou o uso dessa ferramenta. A 
continuidade do trabalho esta condicionada ao 
fornecimento de imagens que trabalhem numa escala 
maior, fornecendo detalhes compatíveis com os dados 
capturados com as excursões ao campo, de forma a 
constatar e/ou corrigir as referidas informações. 
 
Tabelas e gráficos 
  
A analise das informações coletadas durante a construção 
do Mapa Ambiental possibilitou  a formulação de 
diversas tabelas e gráficos, que estão em fase de 
construção nas atuais aulas de Geografia, Química e 
Matemática, em muito enriquecendo uma visão 
multidisciplinar sobre o meio ambiente. Ë de bom senso 
lembrar que determinadas áreas, geralmente as mais 
próximas das nascentes, por seu difícil acesso, ainda não 
foram totalmente mapeadas, esta previsto para o decorrer 
deste ano a complementação do mapeamento e, portanto 
o gráfico abaixo, tem caracter apenas ilustrativo, não 
demonstrando a real situação da bacia. 
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Fig. 4 - Formas de ocupação das margnes do rio Sâo 
Pedro. Setor Laranja – Subsetor Perda Eller 
 
 
Uma questão de sensibilidade 
 
Durante toda a confecção do trabalho o que chamou mais 
a atenção foi justamente o que mais era proposto, ou seja 
sensibilizar os alunos e a comunidade sobre os problemas 
ambientais da microbacia. Nesse aspecto, idas ao campo, 
caminhadas no curso do rio,  revela-se imbatível. No 
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entanto como não foi possível para todos percorrer toda a 
microbacia, a observação do todo no Mapa Ambiental 
mostrou resultados animadores. 
  
Também o uso de técnicas apropriadas para organizar as 
informações alcançou resultados satisfatórios. As 
chamadas geotecnologias, incluindo rudimentos de 
geoprocessamento,  GPS e imagens de satélite, 
alcançaram grande sucesso junto a garotada, demostrando 
com grande eficiência seu potencial como ferramenta 
apropriada para analise e intervenção no meio ambiente. 
 
Ao infinito e além   
  
A boa repercussão do trabalho é acompanhada hoje com 
propostas de avanços que procuram eqüalizar o sonho 
com a realidade, o teórico com o prático, as 
geotecnologias com as caminhadas e assim por diante. Ao 
redor do Mapa de Sensibilidade Ambiental agregou-se 
um grupo de universitários, ex-alunos do CEJMC, no 
intuito de capacitar os atuais alunos e fortalecer a rede de 
contatos do trabalho. Além da implantação de um 
completo Sistema de Informações Geográficas (SIG) o 
trabalho prevê o uso de imagens de satélite com escala 
compatíveis com a analise espacial verificada, o que nos 
coloca na busca de estabelecer novas parcerias e 
fortalecer as já existentes. 
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