
IMPRENSA E EVUCAÇAO AMBIENTAL: 

Poluição do aIl pOIt V.ióx.ido ck Enxo61lL (S02J 

no muni.up.i.o do lUo de Jane.iJw 

Clú6Una MaJúa Pape ~ 

{-G:>~ 

~oo 

,(0 
~~~ 



IMPRENSA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 

POfLÚÇão do aJL poJt V--iô xi do de. Enxo 6Jte. (SO 2) 

no mUY!iup--io do R.{o de. J ane.--iJto 

C1ti6ti.na MaJÚ.a. Pape 

V,[6.6 e.uação6 ubme..uda c.omo Jte.qc.ú.1:J ,[:to 

paJLc..{a{'. paJLa a ob:teJlção do gJtau de. 

Meó:tJte. e.m Educ.ação. 

Fundação Ge.:tuf--io VaJLgaó 

In.6Wu:to de. E.6:tudo.6 Avançado.6 e.m Educ.ação 

Ve.paJt:tame.n:to de P.6--ic.ofog.ta da Educ.ação 

R.{o de. J anuJto 
19 gg 



AGRAVECIMENTOS 

Agradeço ã minha familia pelo apoio dispensado 

A Jose Silverio Baia Horta pela atenciosa e paciente orientação desta 
dissertação, 

Ã Durmeval Trigueiro Mendes (in memorian) por ter me guiado nos pr! 
meiros passos do presente trabalho, 

Ã Günther Pape pelo apoio e revisão do capitulo terceiro, 

Ã Tânia Dauster que me forneceu a centelha geradora desta pesquisa, 

A Norma Jatobã, que nao permitiu que eu desanimasse nos momentos difi 
ceis, 

Ã Vera Lucia de Moraes Huszar, amiga que muito me apoiou, 

Ã Edil Valle, Jose Luis Cardoso, Jose Roberto Marinho, Ana Cristina 
Machado de Carvalho e Armando Cicero Marques Porto pelas informações 
fornecidas, 

Ã Hilton dlOliveira pela tradução do resumo, 

Ã Paulo dos Anjos Matias pela datilografia e bom humor, 

A Nair Teixeira da Costa pela revisão da bibliografia, 

Ã Beatriz Coelho Silva pela revisão do texto do presente trabalho, 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientifico e Tecnológico 

CNPq. 





AGRAVECIMENTOS 

Agradeço ã minha familia pelo apoio dispensado 

~ Jose Silverio Baia Horta pela atenciosa e paciente orientação desta 
di sse rtação, 

Ã Durmeval Trigueiro Mendes (in memorian) por ter me guiado nos prl 
meiros passos do presente trabalho, 

~ GUnther Pape pelo apoio e revisão do capItulo terceiro, 

~ Tânia Dauster que me forneceu a centelha geradora desta pesquisa, 

~ Norma Jatobã, que não permitiu que eu desanimasse nos momentos difi 
ceis, 

~ Vera Lúcia de Moraes Huszar, amiga que muito me apoiou, 

~ Edil Valle, Jose Luis Cardoso, Jose Roberto Marinho, Ana Cristina 
Machado de Carvalho e Armando Cicero Marques Porto pelas informações 
fornec i das, 

~ Hilton d'Oliveira pela tradução do resumo, 

~ Paulo dos Anjos Matias pela datilografia e bom humor, 

~ Nair Teixeira da Costa pela revisão da bibliografia, 

~ Beatriz Coelho Silva pela revisão do texto do presente trabalho, 

Ao Conselho Nacional de Desenvolvimento CientIfico e Tecnológico 

CNPq. 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 

CAPrTULO I 

A LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E O MUNICrPIO DO RIO DE JANEIRO 

,. 1 H-i6tófLic.o • •••••••••••••.•••..•..•••••••••••••.•••••••.••••••.• 

1.2 O Mwu..c1p-io do R-i..o de. J ane.Dw ••.••••••.••••••••••••.•.••••.••. 

1.3 O PJtOC.C>,660 de IndU6tJt-<.aLüação do Mun-ic1p-io do R-i..o de. Jane-iJto • 

CAPrTULO 11 

O MEIO AMBIENTE E O MUNICrPIO DO RIO DE JANEIRO 

Pág. 

4 

5 

13 

21 

2. lOque. é Muo Amb-ie.IU:e. ..••.•..•..••••••••••.•••...••••.•••.••.. 29 

2. 2 Pofu.i.ção.............. • . • . • • • . • • • • • • • • • • . • • • • • • . • . • . . • • • . • • • • • 30 

2.2. 1 De.6-in-i..ção.. • • • • • • • • • • • • . • • . . . • • • • • . • • • • . . • • . • . • • . • • . . • • • • . • • 30 

2. 2. 2 T -ipO.6 de. Pofu.i.ção •.•.•••.•••••••..•••••••••••••••.••.••••••• 32 

2.2.3 A po.fu-i..ção do aJt poJt V-ióx-i..do de. Enx06Jte. (S02) •.•.•..•. •.•••• 46 

2.3 CaJtac.te.Jt-i..zação da ihe.a e.m E.6-tudo - Mwu..c1p-io do R-i..o de. Jane.-iJto 50 

2.3.1 Fonte.!.> e. di.6~bu{ção da!.> enK.6.6õe..6 ••••••••••••..•.. •.•• ••••• 51 

CAPrTULO III 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

3. lOque. ê. Educ.ação Amb-ie.ntal ..•.•••.•.•••••••••••.•••••.•.•••.•• 

3.2 Como.6e. dá a Educ.ação Amb-ie.ntai. ............................. .. 

3.3 Que.m 6az Educ.ação Amb-ie.ntal? Como? .••••••••...•.••••.•••...• 

CAPrTULO IV 

A IMPRENSA E O MEIO AMBIENTE 

73 

74 

77 

83 

99 

4.1 H-i6tófL.tc.o da ImpJte.n.6a no BJta!.>-i.f ............................... 101 

4.2 De. que. v-ive. a -impJte.I'L6a? ....................................... 105 

4.3 O que. é jOJtn~mo •• • • • • • • • • • • • •• • . • • •• • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • •• 109 

4.4 AI.> notIc.-i..a!.> .6obJte. D-ióx-i..do de. Enx06Jte. - 82/83 ......... ...... ... 115 

4.5 Qual ê a 6unção do.6 jOJtna-i6 ................................... 124 
- o d . .? 4 • 6 Qual e.ntao o pape..{.. 0.6 j o Ma,{/.) • .. ........................... .. 126 

CONC LUSÃO •..••••. • • • • • • • • . • . . • . • . . . . . • . . . • . . • • • . • • • . • • • • . • • . . • • . • . 1 38 

BIBLIOGRAFIA....................................................... 152 

ANEXOS •••••••••••••••••••••••••••••.•....•••••.•.••.••••.......•... 163 



ABREVIATURAS 

BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Social 

BD-Rio - Banco de Desenvolvimento do Rio de Janeiro 

CECA Comissão Estadual de Controle Ambiental 

CDI Conselho de Desenvolvimento Industrial 

CNDU Conselho Nacional de Desenvolvimento Urbano 

CNPU Conselho Nacional de Regiões Metropolitanas e Política 

Urbana 

COPPE/UFRJ - Coordenação de Programas de Pós-Graduação em Eng~ 

nharia/Universidade Federal do Rio de Janeiro 

CERJ Central Elétrica do Rio de Janeiro 

DIP Departamento de Imprensa e Propaganda 

FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente 

FUNDREM - Fundação para o Desenvolvimento da Região Metropoll 

tana do Rio de Janeiro 

FNM Fãbrica Nacional de Motores 

FAMERJ - Federação de Associações de Moradores do Estado do Rio 

de Janeiro 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 

ICSU - Conselho Internacional de Unions Científicas 

MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização 

PROTEMA - Programa de Treinamento e Mobilização de Comunidades 

para o Meio Ambiente 

SNI Serviço Nacional de Informação 

SCOPE - Scientific Comitte on Problems of Environment 



VIMA Vigilantes do Meio Ambiente 

ZEI Zona de Uso Estritamente Industrial 

ZUPI Zona de Uso Predominantemente Industrial 

ZUDI Zona de Uso Diversificado. 



RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo primeiro analisar o trata 

menta que a grande imprensa dispensou às notIcias relativas -a 

poluição do ar por dióxido de enxofre (S02) no municIpio do Rio 

de Janeiro, nos anos de 1982-83. 

Foram consultados os seguintes diãrios: Jornal do Brasil, 

O Globo, Ultima Hora, Tribuna da Imprensa e O Dia. 

O primeiro capftu10 apresenta a situação administrativa, 

legislativa e histórica do municfpio do Rio de Janeiro, após o 

que julgamos importante a apresentação dos vãrios conceitos exis 

tentes sobre meio ambiente. Fornecemos também um quadro da si 

tuação ambiental de nosso municfpio. 

O capftulo terceiro discute então o que vem a ser educação 

ambiental sob vãrios pontos de vista. 

Procuramos também situar os jornais como educadores nao-

formais e questionamos o cumprimento, pelos jornais da função 

que lhe e primeira: informar a população dos fatos que a cer 

ca. 



A B S T R A C T 

This work has as an objectiv, first the analysis of the treatment that 

the big presse gave to the news in relation to air pollution through dioxide 

sulphur (S02) in the city of Rio de Janeiro in the years 1982-83. 

Following newspapers had been consulted, Jornal do Brasil, O Globo, 01 

tima Hora, Tribuna da Imprensa e O Dia. 

The first chapter shows the administrative situation as well the 

legislative and the history of the city of Rio de Janeiro. Further that we 
. 

judge important the presentation of some existents concepts about the envi 

ronment. 

We suplly too a picture of the environment situation in our city. 

The third chapter discusses then what becomes to be the environment 

education from some points of view. 

We search too, to situate the newspapers as non-formal educaters and 

we questioned the accomplish, through the newspapers from their main 

function: to informe the population about the facts that it surrounds. 



INTRovuçAO 

Atualmente as questões ambientais nao deveriam estar rele 

gadas ao descaso ou esquecimento, pois a cada dia nosso, meio 

ambiente é mais poluido. O Municipio do Rio de Janeiro vive 

uma situação ambiental alarmante, com indices de dióxido de en 

xofre muito acima do limite tolerãvel. 

A população nao sabe da real condição de seu meio ambien 

te, uma vez que ninguém informa o que acontece na cidade com 

relação aos poluentes do ar. Acreditamos que a imprensa tem um 

papel importante a cumpri r como informante, educador e formador, 

porque a população consome os jornais diários para se informar. 

Dia-a-dia a imprensa vai moldando o leitor, segundo seus pr~ 

prios interesses, e não de acordo com os da comunidade. Preten 

demos então mostrar a forma como as questões ambientais são t~ 

tadas pela grande imprensa no Municipio do Rio de Janeiro. No~ 

so enfoque serã na poluição do ar provocada pelo dióxido de en 

xofre. 

O discurso ecológico é usado politicamente e a imprensa 

não cumpre seu papel social por ser um aparelho ideológico de 

Estado. Para demonstrar, escolhemos analisar as noticias que 

foram publicadas no "]oJLnal do BJLa.6..il", "0 Globo", "0 V..ia","a~ 

t..ima HOJLa" e "TJL..ibuna da ImpJLe.n.6a", sobre dióxido de enxofre 

nos anos de 1982 e 1983. 
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o Smithsonian Institute apresenta uma lista dos 15 polue~ 

tes do ar mais nocivos ã saúde humana, aos bens duráveis e re 

nováveis, dentre outros. Em termos de periculosidade, o diõxi 

do.e os sulfatos de enxofre são os primeiros da lista. Não afir 

mamos que ele age isoladamente porque, muitas vezes, conjugado 

ao monõxido de carbono, produz uma mistura mais tõxica que ca 

da um deles isolados. Outro motivo que nos levou a escolher 

esse poluente foi o fato de a Fundação Estadual de Engenharia 

doMeio Ambiente (FEEMA) ter um trabalho já desenvolvido nessa 

ãrea, permitindo obter dados concretos para exame. 

O Municipio do Rio de Janeiro foi escolhido porque nele 

encontra-se o maior numero de indústrias da região metropolit~ 

na do Estado e tambem porque o número de automõvei s circulantes 

supera o de qualquer outro municfpio. O perfodo histõrico foi 

delimitado em função da mudança de Governo estadual pois 1982 foi 

o ültimo ano do Governo Chagas Freitas e 1983 começa com o Go 

verno de Leonel Brizola. Acreditamos que esse periodo foi o 

rico em termos de noticias sobre diõxido de enxofre nos 

jornais. 

Para maior clareza, dividimos o trabalho em quatro capft~ 

los. O primeiro apresenta a situação administrativa, legisl~ 

tiva e histõrica de nosso Municipio. As fontes de consulta fo 

ram a Fundação para o Desenvolvimento da Região Administrati 

va (FUNDREM), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatisti 

ca (IBGE) e a FEEMA. 
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o segundo capitulo apresenta o nosso conceito de meio am 

biente e suas condições no nosso Municipio. Procedemos inicial 

mente fazendo um levantamento do que existe nas bibliotecas e 

livrarias ã respeito de ecologia, poluição e dióxido de enxo 

fre. Mantivemos tambem contatos com profissionais especiali~ 

tas. 

No terceiro capítulo apresentamos o que vem a ser educa 

çao ambiental, sob vãrios pontos de vista. O procedimento foi 

semelhante ao desenvolvimento do segundo capitulo. 

Finalmente, no quarto capitulo falamos sobre a imprensa, 

seu papel educador e como ela cumpre ou não seu papel social. 

A metodologia adotada foi um levantamento das noticias public~ 

das pelos cinco jornais citados, em 1982 e 1983 ã respeito de 

50 2 , Para tanto, consultamos o arquivo da FEEMA. Levantamos 

tambem a bibliografia existente sobre ideologia e poder,impre~ 

sa e seu papel como educadora. 



CAPfTULO I 

A LEGISLAÇÃO VO MEIO AMBIENTE E O 

MUNICfpIO VO RIO VE JANEIRO 
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I . 1 - Hi-6tô!z.-i.('.o 

A urbanização das grandes cidades vem colocando em pauta 

uma serie de questões relativas ao meio ambiente, uma vez que, 

diretamente ligado ao crescimento urbano, está o nível de qu~ 

lidade de vida das populações residentes nessas áreas. Muitos 

desses problemas talvez não tivessem alcançado tais indices,se 

a ecologia fizesse parte dos assuntos relevantes para os suces 

sivos .governos que o pais já teve, desde a epoca de seu desco 

brimento. Em Portugal ã partir de 1580, durante o reinado de 

Felipe I, foram formuladas as Ordenações Filipinas, que cria 

ram um conjunto de leis com preocupações relativas à Conserva 

çao dos Recursos Naturais Renováveis. Essas leis previam le 

gislação de caça, controle de pesca, controle das reservas flo 

restais, controle das queimadas, controle da poluição das aguas. 

Isto significa dizer que a ecologia não é uma descoberta recen 

te e que o bom senso era, de fato, o regente da utilização dos 

recursos renováveis e não-renováveis. 

Não podemos, entretanto, deixar de observar que essa le 

gislação era para Portugal e que o descumprimento da mesma era 

punido, em ultima instância, com o degredo para o Brasil ou se 

ja, em diferentes épocas e diferentes formas de colonização do 

Brasil, a preservação dos recursos naturais do colonizador si~ 

nificava a degradação do colonizado, o que está diretamente II 

gado às diferentes formas de exploração. Talvez o que os anti 

gos nao previram era a extensão dos danos ecológicos, porque hE. 

je conforme sabemos, em termos de ecologia já não existe terri 

tório político mas sim geográfico. 
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Certamente também nao poderiamos esperar uma visão muito 

ampla no que diz respeito ã poluição do ar, pois o advento da 

máquina ã vapor e o uso dos combustiveis fósseis, é que trouxeram 

a poluição do ar por dióxido de enxofre. Sabemos no entanto, 

que a noção de ecologia é antiga. 

A legislação portuguesa para o Brasil, se apresenta casuis 

tica e assistemática, tanto na área de caça quanto florestal. 

A preocupaçao portuguesa com a sua frota maritima se re 

fletia na legislação que não permitia que as madeiras usadas na 

construção e manutenção dos navios fossem empregadas para outro 

fim. A noção de hierarquia de uso e claramente vista,sobrepo~ 

do-se aos interesses particulares de sesmeiros, donos e possel 

ros. 

Um outro aspecto da legislação, vigente até hoje, é o uso 

das cinzas do jacarandá para alcalinizar nosso solo, de origem 

bastante ácida. Também prevê a queima de árvores para a prod~ 

ção de carvão vegetal usado na industria siderurgica, mas até 

hoje não foi consolidada a pOlitica florestal nas áreas de p~ 

tencial siderurgico. 

A politica de manejo florestal previa um conhecimento bio 

lógico das espécies vegetais a serem cortadas, de modo a nao 

se perder inutilmente tempo e material. 

o mito atávico da impunidade ecológica, conforme nos fala 

Castro (1975) deve-se muito ã extensão do território brasilei 
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ro. Acredita-se que se destruirmos um pouco aqui perto, certa 

mente, mais adiante, nos defrontaremos com regiões de pUjante 

natureza. Essa é a mentalidade nossa. A imagem de desenvolvi 

mento são tratores derrubando florestas sao complexos arquit~ 

tônicos sendo erguidos. E o desenvolvimento industrial. Sabe 

mos que de 20 anos para cá não há uma plataforma de governo 

que nao inclua uma foto dos modelos mencionados. 

que somos os herdeiros de um país infinito. 

Acreditamos 

Os motivos da destruição da natureza foram muitos, desde 

o uso particular até defesa de bases e aldeias. O "mato" tem 

sentido pejorativo e cada vez mais o homem se alija da nature 

za, principalmente com o crescimento das grandes cidades. 

O brasileiro acredita na impunidade do crime contra a na 

tureza e, nas cidades, esses crimes passam quase despercebidos 

devido a muitos fatores. Um deles - e talvez o mais grave - é 

que esses crimes não são vistos como tal, devido à ignorância 

popular ou incapacidade de ação diante de inimigo tão poderoso 

que e o capital industrial. Muitas vezes a população nao tem 

noçao da extensão dos perigos que a poluição do ar, por exem 

plo, causa à saude, às construções, às obras de arte, e ã agrl 

cultura,dentre outros. 

Na análise do histórico da legislação ambiental que aqui 

apresentaremos veremos também que o renascer das preocupaçoes 

com o meio ambiente não sai da população mas de elites de g~ 

vernos, muito por causa da difusão dos termos ecológicos no âm 

bito internacional. 
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S6 as leis cada vez mais especificas nao bastam, porque a 

população precisa conhecer mais de perto os problemas que ela 

vive e enfrenta todos os dias. 

Os problemas referentes ã poluição do ar sao criticas nas 

areas de aglomerados urbanos e grandes metrópoles são basica 

mente decorrentes da concentração e do processo industrial que 

liberam poluentes no meio ambiente. Cabe dizer tambem que 

nos aglomerados urbanos a concentração de veiculas movidos a 

combustlveis fósseis e significativa, contribundo para a polu~ 

çao do meio ambiente. Na medida em que os problemas de polu! 

çao do meio ambiente foram crescendo, o governo começou a se 

preocupar, tomando uma serie de medidas. Criou a Secretaria Es 

pecial do Meio Ambiente, por exemplo, com base do Decreto nQ 

73.030 de 30 de outubro de 1973 e, no final de 1974, o 11 Pla 

no Nacional de Desenvolvimento, um documento oficial que mostra 

a preocupaçao em disciplinar as atividades industriais e visa 

a minimizar seus efeitos nocivos. 

Dando continuidade às metas do 11 PND, o III Plano Nacio 

nal de Desenvolvimento enfatiza a necessidade do controle das 

atividades que poluem as águas e o ar, sobretudo no interesse 

dos maiores núcleos industriais e urbanos. 

Nesse sentido, o I Plano de Desenvolvimento Econômico e 

Social do Estado do Rio de Janeiro (I PLAN-RIO), incorpora as 

diretrizes do 11 PND. As diretrizes gerais do governo Chagas 

Freitas dizem que o "goveJtno envidaJtã todo.6 0.6 e.660Jtço.6 no c.om 
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bate ao cont~ole da poluiç~o ambiental e na p~e~e~vaçao do p~ 

t~imôllio Hatu~al do e~tado, ~ em p~ejuZzo do nece~~ã.~io de~envol 

vimen.to da~ a.tividade~ econômica~". E definem como objetivos 

gerais do governo "~eduzi~ a poluiç~o em .todo~ o~ nZvei~,impl~ 

men.tando ato~ vi~ando ã p~e~e~vação, con~e~vação e ~ecupe~ação 

do pat~imônio ecológic.o", (in: FUNDREM, 1982, p.4.). 

A fim de disciplinar a ocupação industrial e controlar a 

poluição do meio ambiente, foram tomadas algumas medidas legi! 

lativas, tanto no âmbito federal quanto estadual. 

No âmbito federal, o Decreto-Lei nQ 1.413, de 14 de ago! 

to de 1975, dispõe sobre o controle da poluição do meio ambien 

te provocada por atividades industriais e discorre em profundi 

dade sobre o conceito de áreas criticas discriminadas do 11 

PND. Dentre elas está a Região Metropolitana do Rio de Janei 

ro e consequentemente, o Municipio do Rio de Janeiro. Porem, e 

no Decreto nQ 76.389, de 3 de outubro de 1975, que se dispõem as 

medidas de prevençao e controle da poluição industrial de que 

trata o Decreto-Lei nQ 1.413, de 14 de agosto de 1975. 

Jã o Ministerio do Interior tem portaria nQ 0231, de 27 

de maio de 1976, dispondo sobre problemas especificos de contr~ 

le e normas gerais de proteção ambiental e sobre os padrões de 

qualidade do ar. 

Ao antigo Conselho Nacional de Regiões Metropolitanas e 

Po1itica Urbana (CNPU) - hoje Conselho Nacional de Desenvolvi 

mento Urbano (CNDU) - foi atribuida a função de elaborar as 
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normas gerais de zoneamento industrial em areas critica. O 

CNDU concluiu um projeto de lei sobre o assunto, que depois de 

discutido com os 5rgãos metropolitanos do pais, veio a ser ob 

jeto da Exposição de Motivos nQ 577, de 06 de dezembro de 1978, 

do Ministro-Chefe da Secretaria de Planejamento da Presidência 

da Republica. 

A partir das principais ideias e diretrizes expressas nos 

instrumentos legais citados anteriormente, o zoneamento indus 

trial nas ireas criticas teve suas diretrizes bisicas expre~ 

sas na Lei Federal nQ 6.803, de 02 de julho de 1980. Essa Lei 

determina que, nestas ireas criticas, as zonas destinadas a ins 

talação de industrias deverão ser definidas em esquema de zonea 

mento urbano que compatibilize as atividades industriais com a 

proteção ambiental. Para isso são criadas as seguintes categ~ 

rias: zona de uso estritamente industrial (lEI), zona de uso 

predominantemente industrial (lUPI), e zona de uso diversifica 

do (lUDI). 

Fica delegado ao Estado e aos Conselhos Deliberativos das 

regiões Metropolitanas a delimitação das lEIs e SUPls e a defi 

nição dos tipos de estabelecimentos industriais pr5prios de ca 

da uma das três categorias industriais. 

A Lei nQ 6.938, de 31 de agosto de 1981, dispõe sobre a 

Po1itica Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de 

formação e aplicação. Essa lei cria o Conselho Nacional do 

Meio Ambiente e institui o Cadastro Tecnico Federal de Ativida 
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des e Instrumentos de Defesa Awbiental. Pretende a preserv~ 

ção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia a 

vida, visando assegurar ao país condições ao desenvolvimento 

sócio-econômico, aos interesses da Segurança Nacional e a pr~ 

teção da dignidade da vida humana. 

A portaria n9 0231, de 27 de abril de 1976 e a Deliberação 

n9 21 da Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA: levan 

do em consideração a contínua deterioração da qualidade da atmos 

fera em algumas áreas do território nacional ocupado, estabel~ 

ce os padrões de concentração media aritmetica anual de 80 mi 

crogramas por metro cubico, e uma concentração máxima diária 

de 365 microgramas por metro cúbico, que não deve ser excedida 

mais de uma vez por ano. 

No âmbi to Estadual, o Decreto "N" n9 779, de 30 de janei 

ro de 1967, aprova o regulamento do controle da poluição atmos 

f~rica no Estado da Guanabara, hOje Município do Rio de Janei 

ro. 

Em 1975, apos a fusão do Estado da Guanabara com o Estado 

do Rio de Janeiro, foi criada a FEEMA - Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente pelo Decreto-Lei n9 39, de 24 de 

março de 1975. Cabe a FEEMA, pesquisar, controlar o ambien 

te, estabelecer normas e padrões, treinar pessoal, prestar ser 

viços visando ã utilização racional do meio ambiente. 

A FEEMA tem poder de aplicar penalidades aos infratores con 

forme Decreto n9 134, de 16 de junho de 1975, alterado depois pelo 

Decreto n9 8.974, de 15 de maio de 1986. Este Decreto autori 
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za a FEEMA a multar as pessoas fisicas ou juridicas que causa 

rem poluição das águas, do ar e/ou do solo, conforme definida 

no Decreto nQ 134. As multas se estendem às pessoas fisicas 

ou juridicas que nâo cumprirem os regulamentos do sistema de 

Licenciamento de Atividades Poluidoras - SLAP - e a todas as 

pessoas fisicas ou juridicas cujas atividades, a critério da 

Comissão Estadual de Controle Ambiental - CECA ou da própria 

FEEMA, possam vir a causar poluição. 

Basicamente, quando uma indústria quer se instalar e po~ 

sui uma atividade poluidora pede licença previa à FEEMA (o que 

e obrigatório). Com base na legislação municipal, a FEEMA pr~ 

cura observar quais são as restrições àquele tipo de ativida 

de, porque quem tem a prerrogativa do uso do solo e a Secreta 

ria Municipal de Desenvolvimento Urbano. A FEEMA é responsável 

por todo o Estado do Rio de Janeiro e deve procurar adequar a 

legislação municipal com a legislação para a Região Metropoli 

tana. No municipio do Rio de Janeiro, a legislação 

e aditiva do Decreto da FUNDREM. Após a consulta à 

municipal 

legislação, 

há o exame da atividade poluidora propriamente dita e que e me 

rito, direito e dever da FUNDREM. 

E no já citado Decreto nQ 134 que está a definição de p~ 

luição, 'a politica estadual de controle ambiental, os orgaos 

de prevenção e controle da poluição, as fontes poluidoras exi~ 

tentes, as atividades a se instalarem, as penalidades e as dis 

posições finais. 
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o Decreto nQ 1.633, de 21 de dezembro de 1977, institui o 

Sistema de Licenciamento de Atividades Poluidoras - SLAP -. Es 

se sistema pretende disciplinar a implantação e funcionamento 

de equipamento ou atividades poluidoras ou potencialmente p~ 

luidoras assim como controlar os equipamentos e combate ã polui 

ção do Estado do Rio de Janeiro. 

Ainda nesse Decreto fica estabelecida a Comissão Estadual 

de Controle Ambiental - CECA - e a Fundação Estadual de Eng~ 

nharia do Meio Ambiente - FEEMA - como órgãos fiscalizadores e 

técnicos do meio ambiente. 

A Lei nQ 466, de 21 de outubro de 1981, dispõe sobre o zo 

neamento industrial da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, 

segundo a classificação de ZEI, ZUPI e ZUD. A delimitação e 

classificação dessas ãreas assim definidas serão feitas pelo 

Conselho Deliberativo da Região Metropolitana do Rio de Janei 

ro, de acordo com a Lei n9 6.803, de 02 de julho de 1980. 

Essas ãreas deverão ser periodicamente avaliadas e c1assi 

ficadas de acordo com o criterio de "não-~atu/tada.6", "e.m v..i.a~ 

de. .6atu/taç.ão" e ".6atu/tada.6", de modo que possam se movimentar 

nas categorias ZEI, ZUD e SUPI. 

1.2- O Municlp..i.o do Rio de. Jane...i./to 

o municipio do Rio de Janeiro, capital do estado de mesmo 

nome, situa-se a 23 0 de lato e 43 0 30' long., possui 1.~56 km 2 , 

s e n do 1 8 5 k m 2 de ã g u a, f a z p a r t e d a R e g i ã o Me t r o p o 1 i ta n a do R i o 
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de Janeiro (ver mapa A) e estã dividido em 24 Regiões Adminis 

trativas, a saber: Portuãria, Centro, Rio Comprido, Botafogo, 

Copacabana, Lagoa, são Cristóvão, Tijuca, Vila Isabel, Ramos, 

P e n h a, ~j e i e r , E n g e n h o N o vo, I r a j ã, Ma d u r e i r a, J a c a r e p a g u ã, B a n 

gu, Campo Grande, Santa Cruz, Ilha do Governador, Ilha de Pa 

quetã, Anchieta, Santa Teresa e Barra da Tijuca (ver mapa B). 

o municipio possuia, em 1980 (FUNDREM, 1982),5.090.700 h~ 

bit a n te s, e a d i s t r i b u i ç ã o d a p opu 1 a ç ã o e s t ã na Ta bel a A, c o n s t~ 

tando-se variação de 2.252 habitantes na R.A. Paquetã e 530.238 

habitantes na R.A. Bangu. Cabe dizer, conforme podemos consta 

tar na Tabela B que esses dados tem importância se analisados 

na relação de habi tantes por hectare (habjha), pois a maior den 

sidade demográfica está em Copacabana e a menor na Barra da Ti 

juca, com 297,6 hab/ha e 3,1 hab/ha respectivamente. 

o estado do Rio de Janeiro possui a Fundação para o Desen 

volvimento da Região M~tropolitana do Rio de Janeiro - FUNDREM, 

que e um órgão normativo do planejamento, responsãvel pela coo.!::. 

denação e controle dos programas de interesse metropolitano nas 

áreas de desenvolvimento urbano, transportes, infraestrutura e 

serviços públicos, ligando-se então ã Secretaria de Planejame~ 

to e Coordenação do Estado. 

Preocupada em compatibilizar os objetivos do desenvolvi 

mento econ6mico da Região e a preservaçao do meio ambiente, a 

FUNDREfvJ elaborou a monografia "Zoneamen-to InduJ.dJt..taR.. Me-tJtopoL{ 

-tano", onde e apresentado um breve histórico da ocupação indus 



Tabela A 

Dados Demográficos - Municlpio do Rio de Janeiro 

População residente - 1970/1980 

Regiões Administrativas 
e 

Municlpio 

I - Portuária 

II - Centro 

111 - Rio Comprido 

I V - Bota fogo 

V - Copacabana 

VI - Lagoa 

VII - São Cristõvão 

VIII - Tijuca 

I X - V i 1 a I sabe 1 

X - Ramos 

XI - Penha 

XII - Meier 

XIII - Engenho Novo 

XIV - Irajá 

XV - Madurei ra 

XVI - Jacarepaguã 

XVII - Bangu 

XVIII - Campo Grande 

XIX - Santa Cruz 

XX - Ilha do Governador 
XXI - Ilha de Paquetá 

xxi I - Anch i eta 

XXIII - Santa Teresa 

XXIV - Barra da Tijuca 

Total Municlpio 

Total RMRJ 

1 9 7 O 

Número .~ 

51.052 

59.457 
I 

96.781 

256.250 

239.256 

175.586 

90.473 

192.094 

157.980 

234.605 

286.892 

364.796 
195.619 

240.433 

267.321 

216.748 

372.433 

230.324 

92.927 

105.651 
3.250 

233.037 

64.684 

24.269 

4.251.918 

7.080.661 

% 

1 ,2 

1 ,4 

2,3 

6,0 

5,6 

4,1 

2,1 

4,5 

3,7 

5,5 

6,8 

8,6 
4,6 

5,6 

6,3 

5, 1 

8,8 

5,4 

2,2 

2,5 
0,0 

5,5 

1 ,5 

0,6 

100,0 

1 9 8 O 

Numero I 
46.113 

55.108 

93.941 

267.760 

228.252 

216.352 

93.828 

205.580 

177.953 

255.201 

315.674 

411.641 
207.710 

273.566 

277.353 

326.594 

530.238 

333.924 

151.301 

171 .140 
2.252 

337.572 

61 .586 

50.061 

5.090.700 

9.014.274 

FONTES: - dadol.> bJz.u:to.6 - Fundaç.ão IBGE, Celt6 oI.> Ve.mogJz.ã6ú~.01.> 
- tabulaç.ão - FUNVREM - VIPLAM - 1983 

1 5 

% 

0,91 

1 ,08 

1 ,85 

5,26 

4,48 

4,25 

1,84 

4,04 

3,50 
5,01 

6,20 

8,09 
4,08 

5,36 

5,45 

6,42 

10,42 

6,56 

2,97 

3,36 
0,04 

6,63 
1 ,21 

0,98 

100,00 
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Tabela B 

Densidades Brutas - 1970/1980 - Municlpio do Rio de Janeiro 

Regiões Administrativas J\rea Dens idades brutas (hab/ha) 
e (ha) I Municipio 1 9 7 O 1 9 8 O 

I - Portuãri a 688 74,2 67,0 

I I - Centro 647 92,0 85,2 

III - R i o Comp ri do 473 204,6 198,6 

I V - Botafogo 1 .146 223,6 233,6 

V - Copacabana 767 311 ,9 297,6 
VI - Lagoa 2.229 78,8 97,1 

VII - são Cristóvão 1.039 87,1 90,3 

VIII - Tijuca 4.353 44,1 47,2 

IX - Vil a Isabel 1.270 124,4 140,1 
X - Ramos 2.210 106,2 115,5 

XI - Penha 2.328 123,2 135,6 

XII - Méier 2.681 136,1 153,5 

XIII - Engenho Novo 1.855 105,5 112,0 
XIV - I rajã 1.600 150,3 171 ,O 

XV - Madureira 2.202 121 ,4 126,0 
XVI - Jacarepaguã 11 .549 18,8 28,3 

XVII - Bangu 10.641 35,0 49,8 
XVIII - Campo Grande 29. 5 7,8 11 ,3 

XIX - Santa Cruz 15.9 9 5,8 9,5 

XX - Ilha do Governador 3.3 3 31,5 51,0 

XXI - Il ha de Paquetã 109 29,8 20,7 

XXII - Anchi eta 4.125 56,5 81,8 

XXI II - Santa Tereza 309 209,3 199,3 

XXIV - Barra da Ti j uca 16.132 1 ,5 3,1 

Total Municipio 117.100 36,3 43,5 

Total RMRJ 646.400 11 ,O 14,0 

FONTE: - dada~ b~o~ - Fundação IBGE, Cen6o~ Vemog~ã6ico~ 

- ~abutação - FUNVREM - VIPLAM - 1983 
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dustrial do municIpio do Rio de Janeiro, conforme veremos adia~ 

te e o mapa C nos mostra a delimitação das áreas de concentra 

ção industrial atualmente. 

Nessa monografia, a FUNDREM, com base no projeto "Loc.al'<' 

zaç.ão IndLL6-tJt'<'al no Novo e..6-tado do R'<'o de. Jane..<.Jto" elaborado pe 

la COPPE/UFRJ sob responsabilidade do professor Carlos Alberto 

Consenza em 1975, procurou hierarquizar as áreas segundo seu 

grau de adequação a localização industrial e estabeleceu três 

categorias de zonas industriais (Mapa D): 

I - Zonas de Uso Estritamente Industrial - ZEI: destina 

das, preferencialmente ã localização de estabelecimentos indus 

triais'cujos resIduos sólidos, llquidos ou gasos, rUIdos, vibra 

ções, emanações e radiações possam causar perigo ã saude, ao 

bem-estar e ã segurança das populações, mesmo depois da aplic~ 

ção de metodos adequados de controle de tratamento de efluen 

tes, nos termos da legislação vigente; 

11 - Zonas de Uso Predominantemente Industrial -ZUPI: des 

tinadas, preferencialmente ã instalação de industria cujos pr~ 

cessos submetidos a metodos adequados de controle e tratamento 

de efluentes, nao causem incômodos sensíveis às demais ativida 

des urbanas e nem perturbem o repouso noturno das populações; 

111 - Zonas de Uso Diversificado - ZUD: destinadas ã locali 

zação de estabelecimentos industriais cujo processo produtivo 

seja complementar das atividades do meio urbano ou rural em que 

se situem, e com elas se compatibilize, independentemente do 
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uso de métodos especiais de controle da poluição, nao ocasionan 

do, em qualquer caso, incovenientes ã saude, ao bem-estar e -a 

segurança das populações vizinhas. 

Foram seguidas três premissas básicas para a delimitação 

das zonas industriais, a saber: 

Utilização de zoneamento quando se mostrasse adequado; 

Institucionalização de áreas onde ocorressem concentra 

ção industrial significativa; 

Distribuição mais equilibrada da atividade econômica no 

espaço metropolitano. 

Para estabelecer mais detalhadamente os três tipos de zo 

nas, utilizou-se vários elementos e dentre eles levou-se em con 

sideração a demanda e oferta de fatores locacionais, que fo 

ram: 

Disponibilidade de áreas 

Esgotamento sanitário 

Condições geotécnicas e topográficas do solo 

Poluição da agua 

Poluição do ar 

Mão de obra disponlvel 

Telecomunicações 

Equipamento ferroviário de carga 

Equipamento rodoviário 



Sistema de transporte para passageiros 

Preço da terra 

Accessibilidade próxima 

Energia elétrica 

Abastecimento d'ãgua 

Incentivos municipais 

19 

Incentivos do CDI (Conselho do Desenvolvimento Industrial) 

Financiamento do BD-RIO (Banco de Desenvolvimento do Rio 

de Janeiro) 

Financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimen 

to Social) 

A utilização desses padrões obedeceu a modelos metodolõgl 

c o s a de q u a dos, mas c a b e a qui diz e r que n o p a r â me t r o " p o.e u..t ç ã o 

do a4", utilizaram-se dois tipos de poluentes, que foram: Par 

ticulas em suspensao e efluentes aereos. 

Com base nesses dados, a FUNDREM delimitou as Zonas de Uso 

Predominantemente Industrial e Zonas Estritamente Industrial, 

conforme podemos ver no mapa O a sua distribuição na Região Me 

tropolitana. São ZUPIS: 

- Camorim 

2 - Curicica 

3 - Jacarepaguã 

4 - Taqua ra 



5 - Del Castilho/lnhauma 

6 - Guadalupe 

7 - Vigãrio Geral/Acari 

8 - Jacare/Manguinhos 

9 - Bangu 

10 - Campo Grande 

11 - Inhoaiba 

12 - Guaratiba 

13 - Bonsucesso/Penha 

14 - Projeto Rio 

15 - são Cristõvão 

1 6 - P a 1 ma re s 

17 Santa Cruz 

são ZEIs, no municipio do 

1 - Distrito Industrial 

2 - Distrito Industrial 

3 - Distrito Industrial 

4 - Distrito Industrial 

20 

Rio de Janeiro: 

de Paciência 

de Campo Grande 

Fazenda Botafogo 

de San ta Cruz 

No municipio do Rio de Janeiro estão cerca de 80% de todos 

os estabelecimentos industriais metropolitanos, num total de 

9210 ha, e em termos de ZUPIs metropolitanas, no municipio do 

Rio de Janei ro estão cerca de 47% do total, precisamente na re 

gião mais prõxima da Bafa da Guanabara (Mapa C). 
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- -O objetivo da FUNDREM nao e, com todo o trabalho desenvol 

vido no citado projeto, propor que se vete a instalação de in 

d~strias, mas sim distribuI-las racionalmente de modo a nao 

permitir a saturação do meio ambiente por dejetos sólidos, II 

qui dos ou gasosos, uma vez que a atual situação, tanto no as 

pecto ambiental quanto urbanIstico se deve a uma ocupaçao des 

controlada do solo. 

1.3 - O P/toC-e/.>.60 de. In.dlM:tJÚilização do Mwúc1p-i.o do Rlo de. JAAeÁ../to 

o Rio de Janeiro jã era capital do paIs em 1763, al~m de 

possuir um porto de vital importância, o que levou a cidade a 

concentrar os primeiros empreendimentos urbano-industrial. 

Instalou-se então, nessa epoca, a Imprensa R~gia, depois 

chamada de Departamento de Imprensa Nacional. Na faixa po~ 

tuãria estão os arsenais de Marinha e de Guerra, na região da 

Lagoa Rodrigo de Freitas havia uma fãbrica de pólvora e na Ilha 

do Viana, em Niterói, instalou-se a indústria de Construção Na 

valo Esses empreendimentos pioneiros foram promovidos pelo se 

tor p~blico. Nessa ocasião, a economia estava toda voltada p~ 

ra a produção primãria visando a exportação e as primeiras atl 

vidades industriais voltaram-se para o atendimento da demanda 

local. 

Em 1808 tomaram-se as primeiras medidas protecionistas o 

que na década de 40 teve grande repercussão, pois foi introdu 

zida a mãquina ã vapor e o motor hidrãulico em algumas manufa 

tu ra s . 
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No perlodo da Guerra do Paraguai (1865-74), houve um gra~ 

de desenvolvimento industrial para suprir a demanda da guerra. 

Com a abolição da escravatura, em 1888, houve liberação de mao 

-de-obra, que em parte dirigiu-se para o setor secundãrio. 

Sendo o Rio de Janeiro, principalmente o municlpio, uma 

região acidentada, o aterro do Campo de Santana, a abertura do 

caminho aterrado que ligou a Quinta da Boa Vista ao Centro, a 

construção do canal do Mangue com seus caminhos laterais e a 

construção da Estrada de Ferro Central do Brasil, permitiram a 

consolidação de uma area industrial em são Cristóvão. 

Essa industria era responsãvel pela produção de bens de 

consumo tradicionais como tecidos, vidros, sabões, velas e cou 

ro. A região do Mangue e do Campo de Santana também apresent~ 

vam-se como areas interessantes para a implantação de pequenas 

fábricas e também de uma unidade produtora de insumos que foi 

o gasômetro. 

No Centro do Rio, as industrias se especializaram no ramo 

gráfico e na pequena industria artezanal, especialmente a jo~ 

lheria. Essas pequenas industrias não chegaram a caracterizar 

uma região como industrial e o motivo de sua localização foi a 

proximidade com o porto e o centro econômico financeiro. 

o terceiro quarto do século XIX encerrava-se apresentando 

então duas concentrações significativas: o Centro (que englob~ 

va a região Portuãria) e São Cristóvão. 
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o desenvolvimento que se observou ã partir de 1880 se de 

ve sobretudo ao crescimento demogrãfico (vegetativo e migrat~ 

rio) da cidade, ampliando o mercado consumidor e a mão-de-obra. 

Uma vez que o Rio de Janeiro era o maior centro financeiro do 

pais, havia então um mercado de capitais bastante desenvolvi 

do. A revolução nos transportes, no fim do século XIX e in; 

cio do seculo XX (ferrovias, navios, carris urbanos), e a cri 

se cafeeira que liberou mão-de-obra e deslocou as pessoas e o 

capital,contribuiram para a diversificação das atividades in 

dustriais e terciãrias. 

A necessidade de escoadouro para detritos levou as indüs 

trias têxteis a se instalarem na região de vales do Maciço Ca 

rioca na direção norte-sul, enquanto importantes moinhos de 

trigo instalaram-se na região portuãria. 

A localização industrial foi muito favorecida com a insta 

lação de luz elétrica, em 1908, pela LIGHT. As industrias se 

guiram a direção do Caju. O porto da Praça Mauã foi construi 

do, assim como as primeiras linhas de bonde. Em 1920 o setor 

secundãrio apresentava 1219 industrias no Rio de Janeiro e que 

foram fruto da I Grande Guerra Mundial. 

Isso representava um crescimento duas vezes maior que em 

1907. Cabe notar também que nessa epoca a população da cidade 

era de 1,2 mil habitantes e as ãreas disponlveis passaram a ser 

disputadas, tornando-se necessãria a expansao para a periferia, 

especialmente Niterói, Mangue, margens da Estrada de Ferro, 80 

tafogo, Andarai, Lagoa e Tijuca. A organização era mais ou me 
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nos assim: no Centro estavam as indústrias pequenas, na região 

Portuiria as ind~strias que usavam mat~ria prima importada e 

na periferia as grandes industrias, como as do ramo têxtil. 

A crise econômica mundial da d~cada de 1920 levou ao de 

clinio as relações comerciais com o exterior e o fim da RepQ 

blica Velha representou o declinio dos grupos que dominavam o 

setor Rrimirio. O Governo Provis6rio passou a incentivar e 

apoiar as aspirações dos industriais promovendo a expansao do 

cr~dito industrial, o fim da politica de valorização do caf~, 

a nacionalização dos transportes restrição das importações e a 

supressão dos impostos interestaduais. Essas medidas permitl 

ram a un i fi cação do mercado nac i ona 1, c ri ando cond i ções pa ra 

um ripido crescimento da participação do setor secundirio na 

economia brasileira. 

Jã em 1937, foi decretado que o crescimento urbano deveri a 

obedecer a uma ordem. Assim ficou estabelecida a primeira p~ 

litica de zoneamento urbano. Eram consi deradas a reas in dus 

triais as que iam de são Cristóvão e Jacarezinho a t~ Bonsuces 

50 e, pela orla, at~ a rua Ouricuri em Ramos. Uma outra area 

era a do Automóvel Clube at~ a Baia da Guanabara, próxima a di 

visa do antigo Distrito Federal com o Estado do Rio de Janei 

ro. Havia ainda três linhas para o ocupaçao industrial: uma 

na margem direita da Estrada de Ferro Central do Brasil, entre 

Engenho de Dentro e Oswaldo Cruz; outra ao longo da linha auxi 

liar dessa ferrovia desde Del Castilho at~ a fronteira estadual 

da estação de Costa Bastos, e finalmente ao longo da estrada 
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de ferro Rio D'Ouro. Estas faixas confluiam entre Piedade e 

Engenho de Dentro, na linha do tronco central, indo ate a es 

trada velha da Pavuna e o caminho de Itaõca, ao norte da estra 

da de ferro Rio D'Ouro. 

A decada de 40 se iniciou sem que o plano de zoneamento 

fosse seguido, pois como decorrência da 11 Grande Guerra Mun 

dial, as indústrias, com dificuldades de importação de manufa 

turados, foram beneficiadas pelo governo com a permissão de sua 

instalação em qualquer ponto da cidade. Assim, por causa do 

crescimento demogrãfico ireas que eram destinadas ao setor se 

cundirio passam a ser residenciais, com consequente valorização 

e aumento no preço dos terrenos. As indústri as então foram obri 

gadas a deixar os bairros da Lagoa, Botafogo, Centro, Tijuca, 

Andarai e Vila Isabel e procurar outras ireas. Com a abertura 

da Avenida Presidente Vargas, em 1943, e a consequente demoli 

ção de muitos predios, acelerou-se o movimento em direção ã p~ 

riferia. Tambem em são Cristõvão, Jacarezinho e Caju, a densi 

dade fabril aumentou consideravelmente. Não foi seguido então 

nenhum plano de ocupação e os predios residenciais foram ada~ 

tados ã indústria. A virzea do Faria-Timbõ, que foi drenada p~ 

lo Departamento Nacional de Obras de Saneamento, ao fim da 11 

Guerra já estava caracterizada como região industrial. 

Em 1946, os pântanos do litoral da Bala de Guanabara foram 

aterrados, levando a expansão industrial para a região de Bon 

sucesso e Olaria, bairros que se tornaram importante zona indus 

trial. 
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A abertura da rodovia presidente Dutra, em 1948, permitiu 

também uma maior concentração no eixo da Avenida Brasil. O fa 

to de a nova rodovia Rio-são Paulo ser um eixo que possibilit~ 

va a 1 i g a ç ã o c o mos u 1 do p a i s f o i ta m b é m um dos mo t i vos que 1 ~ 

vou a expansão industrial para lá. A partir de 1950, com rede 

de energia elétrica, tudo ficou mais fácil para a instalação de 

industrias. O setor secundário também foi atraido para a rodo 

via Washington Luis, pois nessa tal região como hoje, o terre 

no era mais barato, existia a concentração populacional de Ou 

que de Caxias, acesso ferroviário e energia elétrica. Nessa re 

gião estava a Fábrica Nacional de Motores (FNM) e, apesar dis 

so, é sã com a instalação da Refinaria de Duque de Caxias pela 

Petrobrás, em 1961, a região ganhou impulso. 

No inicio da década de 60 houve uma nitida preferência p~ 

los eixos rodoviários para a instalação de industrias. Durante 

as décadas de 60 e 70 houve a consolidação dessas regiões como 

eixos industriais e surgiram mais dois fatores determinando es 

sa postura: 

A implantação de Distritos Industriais no antigo estado 

da Guanabara (atual municipio do Rio de Janeiro) e tam 

bém nos municipios vizinhos como Nova Iguaçu e Duque de 

Caxias; 

Criação de um pala industrial no municipio de Itaguai 

através da implantação da NUCLEP no porto de Sepetiba. 
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o objetivo dessas medidas era o descongestionamento do nu 

cleo Metropolitano, o fortalecimento de setores de expansão na 

turais e a criação de novas areas capazes de polarizar o cres 

cimento fabril, definindo assim a politica de desenvolvimento 

industrial para a região Metropolitana. 

o que podemos constatar hoje em dia é que a ocupaçao in 

dustrial do municipio do Rio de Janeiro nos legou uma cidade 

com altos teores de poluição do ar, principalmente nas 

mais populosas, conforme nos mostra o mapa E. 

a reas 



CAPfTULO 11 

O MEIO AM8IENTE E O MUNICfpIO VO RIO VE JANEIRO 
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2.1 O que e Meio Ambiente 

o ambiente e o meio sao palavras com significados difere~ 

tes, pois ambiente em matérias de ecologia possui um signific~ 

do p r e c i s o, o use j a, p o de s e r d e f i n i d o c o mo uma s u c e s são de " e~ 

c.ama.6" bi otfpi cas, dando a i dei a de interpenetração entre o ser 

e o contexto material, fisico e vivo, no qual o ser age e evo 

lui, ~o mesmo tempo que surge a interdependência aos diferen 

tes nfveis de vida, a existência de cadeias biológicas cujas 

múltiplas espécies constituem aneis indestrutiveis. 

G a r n i e r (197 O) In: C a s te 11 s (1 983, p. 229 ), diz que o " am 

biente ~ tudo que tOhna aghad~vel ou de.6aghad~vel, .6adio ou in 

.6ano o meio em que vivemo.6, .6eja do ponto de vi.6ta biolõgic.o, 

p.6iqulc.o ou vi.6ual. E.6te ambiente ~ c.oletivo, pOh opo.6içao ao 

ambiente individual lintehioh de uma mOhadia, de um loc.al de 

thabalho etc. ... l. A.6.6im, numa c.idade, o ambiente ~ a qualid~ 

de da ~gua, do ah do.6 alimento.6, ~ o nlvel .60nOhO, a pai.6agem 

uhbana, ~ tamb~m a phe.6ença ou aU.6~nc.ia de e.6paço.6 vehde.6, ao 

me.6mo tempo pOh .6eu papel na luta c.ontha a poluiçao atm0.66~h~ 

c.a e pelo c.ontato que 60hnec.em c.om a natuheza." 

O meio ambiente pode ser alterado de vãrias formas e uma 

delas e pela poluição, que também pode ter vãrias caracteristi 

cas e formas. 
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2 . 2 P o.t u~ ç ã o 

2.2. 1 Ve6~n~ção 

Legalmente, poluição é "quaR.queJt aLteJtação da.6 pJtopJt~ed~ 

de.6 61.6~ca6, qulm~ca6 ou b~ol~g~ca.6 do me~o amb~ente cau.6ada.6 

poJt q~alqueJt 60Jtma de mat~Jtia ou eneJtgia Jte6ultante da6 ativ~ 

dade.6 humana.6, queJt d~Jteta queJt ind~Jtetamente: 

1 - Seja noc~va ou 06eH6~va li .6aüde, li .6eguJtança e ao bem-e.6taJt 

da6 popu.taçõe.6; 

2 - CJt~e cond~çõe.6 ~nadequada6 de U.60 do me~o amb~ente paJta 

6~n6 dom~6t~C0.6, agJtopecu~Jt~o.6, ~ndu6tJt~a~.6, pÜb.t~C06, co 

meJtc~a~.6, JtecJteat~v06 e e.6t~t~CO.6; 

3 - Oca6~one dan06 li 6auna e li 6.toJta, ao equ~.tlbJt~o eco.t~g~co 

e li6 pJtopJtiedade6; 

4 - Não e.6teja em haJtmon~a com 0.6 aJtJtedoJte.6 natuJta~.6." 

(FEEMA, 1983, p.34) 

Samuel Branco (1972, p.l1-2) diz que "poluição, 110 .6eu 6e~ 

t~do ma~6 amp.to, pode .6eJt entend~da como qua.tqueJt mod~6~cação 

de caJtacteJt16t~ca6 de um ambiente de modo a tOJtn~-lo ~mpJt~pJtio 

a.6 60Jtma6 de v~da que nOJtmalmeHte ele abJt~ga. PaJta 6~n6 pJt~t~ 

C06, entJtetanto, e66a de6in~ção deve 6eJt ma~6 Jte6tJtita de modo 

a inclu~Jt um elemento ~nd~cadoJt do pJtejulzo 6an~t~Jt~0, e6t~t~ 

co ou econôm~co. 1.660 6~gn~6~ca que a mod~6~cação do me~o am 

biente, paJta Jtea.tmente 6eJt con.6~deJtada po.tuição, deve a6etaJt 

de mane~Jta noc~va, d~Jteta ou ind~Jtetamente, a vida e o bem-e6 

taJt humano." 
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Nem sempre a poluição é provocada pelo homem, como a ema 

nação periódica de petróleo dos lençóis submarinos e que mata 

a 1auna e a flora, porem os despejos de resTduos industriais 

num rio, assim como o derrame de petróleo de um navio são polui 

çoes causadas pelo homem. A poluição constitui uma ameaça di 
reta ã saúde humana e ao equilibrio ecológico dos seres vivos, 

uma vez que a produção muito grande de resTduos pode sobrecar 

regar a capacidade de absorção da terra, que e uma importante 

função natural do ecossistema terrestre. 

As causas da poluição sao inúmeras, mas as principais sao 

a queima de combustivel fóssil, a descarga de residuos indus 

triais e o uso de produtos quimicos na agricultura. A atual 

escala de poluição, em geral, assim como também a durabilidade 

dos materiais sintéticos, do lixo atômico e a resistência dos 

metais pesados dão ao problema um caráter internacional, ele 

vando a nivel global o que antes era local, pois a poluição p~ 

de ser dispersada pela migração dos animais, por correntes ma 

rinhas, de ar ou carreada pelos lençóis freáticos. Não existem 

barreiras politicas para a poluição. Um exemplo é o cuidado 

que a Grã-Bretanha terâ que ter, a partir de um manifesto dos 

paises da peninsula escandinava, contra a poluição e destrui 

ção de florestas, por causa dos ventos carregados de dióxido 

de enxofre, provenientes da Grã-Bretanha, e que vão diretamen 

te para a peninsula. 

A poluição, muitas vezes pode nao matar, mas tem a capaci 

dade de tornar doentes individuos e populações, bloqueando, 
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reduzindo ou mesmo acelerando os processos fisiológicos. Seus 

efeitos sao cr6nicos e dificeis de prever, pois muitos dos p~ 

luentes ficam acumulados nos seres vivos, como o chumbo, o alu 

mfnio e o merc~rio e são estes os produtos utilizados como ma 

teria prima para in~meros fungicidas e outros biocidas. 

A poluição do ar, por exemplo, em São Paulo, agrava os 

problemas cardiocasculares em pelo menos 200 mil pessoas no p~ 

riodo de inverno e não deve ser encarada como um simples moti 

vo de aborrecimento, pois pode diminuir ou anular a produtivi 

dade dos sistemas biológicos locais. Pode destruir florestas, 

lavouras e pesqueiras, eliminar especies inteiras de plantas e 

animais, prejudicar a sa~de humana, romper a camada de ozônio, 

impedir a troca de oxigênio e de bióxido de carbono entre a at 

mosfera e os oceanos e ate danificar o vestuãrio, construções, 

estruturas metálicas, estátuas e obras de arte em geral. 

2.2.2 T~po~ de Potu~çâo 

A poluição pode ser do ar, solo, água e alimentos, dentre 

outros, e pode apresentar-se de várias formas. 

A natureza e um sistema equilibrado, pois sua economia res 

titui ao meio tudo que dele é retirado, através de uma cadeia 

de reações constituida de elos que são os vários tipos de vida 

independentes. Uma vez que algum elemento quebre a economia 

da natureza, a isso chamamos poluição. 

A poluição das aguas, por exemplo, pode se dar por exces 



33 

so de nutrientes, alteração térmica, introdução de 

residuais e particulas em suspensao, dentre outros. 

substâncias 

A poluição de um rio pode ocorrer por excesso de alimento 

ao introduzirmos nutrientes (produtos biodegradãveis p. ex.) 

num curso d'ãgua, pois esse alimento vai ser consumido pelos 

seres vivos, que se desenvolvem, depois perecem e se decompõem. 

Proliferam então os seres degradadores e hã a exalação de odo 

res fétidos da putrefação. 

A elevação da temperatura da ãgua provoca alterações flsi 

cas no meio ambiente, suficiente para provocar a morte de pel 

xes e outros seres vivos. Para tanto, basta muitas vezes que a 

temperatura se eleve somente alguns graus centlgrados, e todos 

os seres vivos morrem por falta de oxigênio na agua. Uw. exem 

plo, e o que se dã com as usinas nucleares, pois a água do si~ 

tema aberto de refrigeração retorna ao mar alguns graus centlgrados 

mais alto que o meio natural em volta, provocando a morte de 

algas e bentos. 

A poluição do solo também pode dar-se pelo excesso de ali 

mentos como adubos e biocidas, que matam as minhocas e estas 

sao as grandes aeradoras do solo, alem de disporem nele seus ex 

crementos, que servem de alimento natural para os vegetais. Um 

grande indicador do estado de degeneração do solo é a quantid~ 

de de minhocas que ele tem, ou seja, uma grande quantidade de 

minhocas indica solo fertil. 

Por sua vez, a poluição dos alimentos se dã pela deposl 
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çao ou acumulo internamente de elementos nos próprios vegetais 

que sao por nos e outros animais ingeridos, alem de alterarem 

completamente o equilíbrio natural dos vários organismos que 

ingerem elementos alienígenas em grandes quantidades. 

A poluição do ar pode se dar de virias formas, seja pela 

suspensao de partículas no mesmo, seja pelo excesso de gases 

expelidos por ".ópJc.ay.ó" e motores movisos a combustíveis fósseis 

ou nao. 

Um grande indicador da poluição do ar sao os líquens, pois 

o agente poluidor se deposita na superfície dos mesmos impedi~ 

do-os de realizar a fotossíntese e de respirar. Os vegetais s~ 

periores são também prejudicados com a presença de partículas, 

pois igualmente se vêem privados da radiação solar necessária 

a reaU zação da fotossíntese. 

Um outro problema que a poluição do ar traz é a chuva ici 

da, que a cada ano aumenta, pois quando se queima combustíveis 

fósseis, que contém enxofre, forma-se dióxido de enxofre, pa~ 

te do qual se oxida formando trióxido de enxofre. A medida que 

esses vapores saem das chamines dos queimadores das usinas elé 

tricas e industriais e penetram na atmosfera, o trióxido de en 

xofre reage com a umidade do ar e fo rma icido sulfurico, que 

causa serias danos sob re a vida a n i ma 1 , vegetal e destrói mate 

riais variados como o marmore, estraga velas de barcos, desbo 

ta pinturas de quadros, corrói me ta i s , vernizes e destrói p~ 

ças de vestuirio, dentre outros efeitos nocivos. 
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A poluição do ar por particulas tambem provoca alterações 

climãticas que poderão afetar o planeta. Sabemos que o montan 

te do orçamento calorifico da terra e igual ao montante de ener 

gia que o planeta recebe do sol menos o total que se reflete 

o use i r r a d i a p e 1 o e s p a ç o . S e e s s e de 1 i c a d o e qui 1 i b r i o f o r ro!!! 

pido, a terra receberã mais ou menos calor que no passado e to 

do o clima se alterarã. Se a terra receber mais calor que o 

necessãrio, as calotas derreterão e o nível dos oceanos se ele 

vara. Esse fenõmeno pode acontecer caso haja aumento do di6x! 

do de carbono na atmosfera. Haveria então o efeito "estufa", 

i s to e, o CO 2 nao reduziria a radiação sol a r recebida, mas ab 

sorveria pa rte do calor irradiado de vo 1 ta . Portanto,qualquer 

aumento de CO 2 na a tmos fe ra provoca o aumento da temperatura 

atmosferica. Num movimento di retamente inverso, porem, estã a 

ação das particulas em suspensao no ar, que tendem a dispersar 

a radiação entrante e a refleti-la de volta para o espaço an 

tes de atingir a Terra, pois forma uma especie de camada iso 

lante, que reflete os raios solares, não permitindo que estes 

alcancem a superfície do planeta, ocasionando a baixa da temp~ 

ratura terrestre. 

° clima das cidades e caracteristico, já que ruas 

mentadas, edificios e industrias alteram a temperatura do ar, 

produzindo uma corrente na intensidade de uma brisa, resultado 

do calor produzido pelas atividades domesticas, industriais e 

de veiculos, alem do acumulo de calor solar pelos edificios de 

apartamentos e outros, acentuando-se o contraste entre as pr~ 
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priedades fisicas da cidade e das regiões circunvizinhas. As 

cidades armazenam calor, enquanto a periferia o reflete, o que 

vai caracterizar um tipo de circulação atmosferica: o ar que~ 

te eleva-se do centro da cidade durante a noite, enquanto o ar 

frio suburbano desce em direção ao solo e dirige-se para o ce~ 

tro da cidade; com isso, todas as partlculas e gases produzl 

dos são levados para o centro da cidade, tornando-a altamente 

po1ulda, principalmente se ela possuir ediflcios altos em gra~ 

de quantidade e poucas áreas verdes. Essa "ilha", então, que 

e a cidade, possui um domo que vai exigir um vento suficiente 

mente forte para quebrá-lo. As grandes cidades vivem 

de um grande bolsão de ar altamente poluldo. 

zona 
suburbana 

,'ar ' 
, 'q'uehte,' , . , 
. . ... 
• o ••••• 

• • • 0. ° 0 0° 

.'. "o '. o-o • . ' '. 
0° 0. • • 0'0 

centro da 
ci dade 

zona 
suburbana 

zona~ ___ ~~~ ___ ~~~~ __ ~~~ ______ ~ _______ L-~ zona 
suburbana centro urbana 

FONTE: Tommasi (1976) p.63. 

dentro 
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A cidade como ecossistema estã muito bem exemplificada na 

figura I, (5ioli, 1982, p.40) que nos mostra como elas importam 

os alimentos, eletricidade, carvão, petrõleo, gãs, materias 

primas diversas e agua. As cidades sofrem a açao das chuvas 

(precipitação), evaporam seus llquidos e sofrem a açao do sol 

(radiação). As cidades emitem também óxidos de nitrogênio e 

enxofre, partlculas, chumbo, calor. Ao final do processo ex 

porta produtos manufaturados e reslduos sõlidos (despejos indus 

triais ou dejetos orgânicos nos esgotos sanitãrios). A agua 

que era potãvel, como se lavasse a cidade sai, em direção aos 

rios e canais carregada de produtos e substâncias a ela estranhos, que 

Irrportações 

alimentos 
eletricidade 
carvão. petróleo 
gás 
materiais diversos 
ãgua 

Figura I 

PAPEL DA ECOLOGIA NA EOUCAÇAO AMBIENTAL 

Emissões 
Precipitação Radiação óxidos de 

nitrogêni o c 
enxofre 

parti cuias 
chumho 
calor 

;~~····I . '?\_ Exportações 

Aguas residuais e correntes 

.:: :.; produtos 
manufaturados em 
res í duas sõli dos 

Fluxos de energia e materiais do ecossistema urbano. Inspirado 

no n~delo de P. Duvigneaud para a cidade de Bruxelas. 
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por sua vez vai desembocar no mar, onde esses detritos podem 

ser metabolizados ou irem se acumulando até poluir o mar e os 

seres vivos que ali vivem e que muitas vezes sao consumidos p~ 

lo homem e assim retornam a terra. Um exemplo e o vazamento de 

metais pesados como o mercúrio nos rios e mar, que e assimila 

do pelos moluscos -que vao ser consumidos pelos homens, afetan 

do-nos seriamente a saúde. O mesmo podemos dizer do ar que se 

satura de gases e partículas, resultado da queima incompleta 

dos combustíveis fósseis. Um bom exemplo é que nos países su~ 

desenvolvidos (39 mundo) o desenvolvimento dos meios de trans 

porte se dã horizontalmente e não no eixo vertical, o que equl 

vale dizer que é grande o número de meios de transporte seme 

lhantes entre si, não havendo diversidade, o que acarreta nao 

só a saturação das ruas em termos de veiculos, COIIIO também um 

consumo excessivo do mesmo tipo de combustível e consequent~ 

mente liberando para o meio ambiente o mesmo tipo de poluente. 

Geralmente sobre as cidades forma-se um bolsão de ar quente sa 

turado de poluentes e que com os ventos vai ser dispersado p~ 

ra a periferia, lã se depositando. Caso haja agricultura nes 

sas regiões periféricas e vegetais que assimilem esses prod~ 

tos, eles vão voltar ao homem pelos alimentos. 

As sugestões para medidas de proteção e conservaçao do 

Meio Ambiente seja ele rural ou urbano são muitas e dentre elas 

a educação ambiental surge como uma medida de base sobre a qual 

muitas atitudes se constroem e transformam. 
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2.2.2.1 Poluição do ak 

"O ar tornar-se poluido quando qualquer substância estra 

nha e nele lançada. 

A poluição do ar existe quando a concentração de qualquer 

contaminante alcança valores prejudiciais ã vida, ã saúde, ao 

bem estar da população, ã flora, ã fauna ou que causem danos 

materiais. 

o contaminantes mais comuns sao os óxidos de enxofre, óxi 

dos de nitrogênio, monóxido de carbono, hidrocarbonetos e pa~ 

ticulas. 

A qualidade do ar de uma região e a função da intensidade 

e distribuição espacial das atividades humanas e da extenção 

com que a metereologia e a topografia facilitem ou impeçam a 

dispersão dos poluentes. Assim, os esforços para o controle 

da poluição, alem de considerar as fontes atuais de emissão de 

poluentes do ar, devem enfocar as fontes fundamentais do pr~ 

blema, tais como o crescimento populacional, consumo de ener 

gia e uso do solo". (FEEMA, 1978). 

Nas grandes cidades, as areas industriais e de localiza 

çao de usinas, a poluição assume proporções serias. Qualquer 

tipo de poluição do ar provoca danos materiais e ã saúde huma 

na, como será visto mais adiante. 

Um tipo de poluição do ar se dá pela presença de partic~ 

las em suspensão no ar, e essas pa rticulas são toda· a poei ra 
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do ar das cidades, fruto da emissão industrial, obras e usinas 

de concreto, emissão de processos de combustão de fontes esta 

cionárias ou mõveis, queima ao ar livre e outros. 

Para efeito do controle da qualidade do ar deve-se consi 

derar as partlculas sedimentárias e as que permanecem em sus 

pensa0 na atmosfera. 

o municlpio do Rio de Janeiro possui na sua atmosfera ele 

mentos carcinogênicos como o benzopireno, em altas concentra 

çoes, devendo-se isso ao fato de que o municTpio do Rio de Ja 

nei ro e uma área urbana com a 1 ta concentração de tráfego de ôni 

bus e outros veiculos automotores. O poluente de maior Tndice 

nas partTculas e o ferro, com elevadlssimas concentrações, as 

sim como o chumbo, apresentando em 30% das amostras Tndices aci 

ma dos limites de toxidez para adultos (FEEMA, 1978). A maio 

ria do chumbo em nossa atmosfera provem da gasolina. No Japão, 

que possui controle rigoroso, o teor não passa de 0,2 g/l e no 

Brasil alcança 0,845 g/l. 

A ,concentração em geral de partlculas no ar conjugada com 

a presença de diõxido de enxofre (50 2), quando alcança 750h/m3 

e prolongada por 24 horas provoca mortes. Numa concentração de 

300f"/JlI 3 
dUI'ante 24 hOI'as pl'OVOCil i\ lJiOl'll 1'111 dOPII\("; dos 111'1)11 

quios se acolllpanhada de igual concentração de 50 2 , assim como 

uma concentração de 200pt/m 3/24 hs provoca a incidência de doen 

ças em geral. 
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A visibilidade também e afetada podendo no inverno, ser 

- 3 reduzida em 2/3 em concentraçoes de 100-150f~/m . 

As principais fontes de emissão de particulas sao a que! 

ma de combustiveis fósseis e lenha em fontes estacionárias, pr~ 

sença de pedreiras, fábricas de cimento, incineradores de lixo 

em prédios, desgaste de calçamentos etc. 

o ar tambem pode ser poluido por monóxido de carbono, oxi 

dantes em geral, hidrocarbonetos, cuja principal fonte sao os 

veiculos com motor de explosão, sendo que os oxidJlltes IIlIO SilO 

emitidos diretamente pelas atividades ou fontes de emissão. Os 

hidrocarbonetos (HC) na presença de dióxido de enxofre (50 2 ) e 

da radiação ultra-violeta produzem compostos secundários que 

obedecem a um ciclo fotoquimico. 

O monõxido de carbono se apresenta como um gas incolor, 

nao irritante, insipido e inodoro que, quando inalado, e absor 

vido nos alveolos pulmonares difundindo-se para o sangue onde 

reage principalmente com a hemoglobina, por quem tem uma afini 

dade 218 vezes maior que o oXigênio, formando então carboxihemo 

globina (COHB), o que reduz a capacidade de transporte de oxi 

gênio do sangue e deste para os tecidos, o que leva a altera 

çoes no sistema nervoso central, coração e aparelho respirati 

rio, bem como no próprio sangue. Os efeitos são totalmente re 

versiveis após algumas horas cessada a exposição, porem depe~ 

dendo do grau de contaminação do individuo podem levar a mor 

te. 
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A saúde humana e afetada pelo monõxido de carbono e a po~ 

centagem de COHB no sangue formada pelo mesmo, variando de 0-1% 

ate 60-65%, jã interfere no processo e no tempo de discrimina 

çao de estimulos sensoriais ate a inconsciência e morte, nos 

niveis mais altos. 

Os danos causados pelo CO 2 sao grandes, mas nao maiores 

que os males provocados pelo diõxido de enxofre (S02)' quando 

encontrados na mesma quantidade. 

A presença do S02 na atmosfera decorre da queima incompl~ 

ta de combustiveis fõsseis que possuem enxofre na sua composl 

çao. 

No municipio do Rio de Janeiro, hã um grande consumo des 

ses combustiveis, seja por fontes mõveis ou estacionãrias. 

O S02 como poluente do ar se torna mais perigoso para a 

saúde humana quando associado com altas concentrações CO 2 e pa~ 

ticulas. Essa combinação não so interfere na visibilidade, na 

conservação de materiais como na propagação da luz solar, e em 

concentrações em torno de 80~/m3 afeta perigosamente os veg~ 

tais. 

A emissão de 50 2 pode ser controlada atraves do tratamen 

to dos gases emitidos pelas chamines ou pelo uso de combustivel 

de baixo teor de enxofre. 

O controle da poluição através das chaminés se aplica a 

usinas termo-elétricas, usinas de enriquecimento de minerio, 
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refinarias petroquimicas e outras, enquanto que o controle do 

teor de enxofre no õ1eo e mais accessivel além de apresentar a 

vantagem de reduzir a corrosão dos equipamentos, custos de ma 

nutenção e riscos de acidentes, além de dispensar o controle 

das emissões de S02 das refinarias. A redução do teor de enxo 

fre pode ser obtida pelo processamento de petrõ1eo de baixo 

teor de enxofre, como é o caso do petrõleo brasileiro e também 

atraves do processo de dessulfurização do petrõleo, e no Brasil 

não hã nenhuma unidade para tanto. (FEEMA, 1978) 

No Rio de Janeiro, é necessãrio que se tome medidas seve 

ras, principalmente no inverno, quando a poluição do ar se agr~ 

va em algumas areas criticas, procurando reduzir a poluição em 

ge ra 1 . 

o Hospital Paulino Werneck constatou, no periodo de maio 

a julho de 1977, que houve um aumento de doenças do aparelho 

respiratõrio, digestivo e doenças alergicas no ambulatõrio de 

pediatria, assim como aumento da incidência de traqueo-bronqui 

te, devido provavelmente ao aumento da poluição do ar. 

A saúde humana é afetada, de acordo com as diversas concentra 

çoes de particu1as no ar, a saber, segundo Feema (1978): 

Concentração de particulas igualou superior 750~/m3, 

numa media de 24 horas, acompanhada de concentração de S02 igual 

o u s u p e r i o r a 71 5Pt / m 3 , p o d e r ã a c a r r e t a r m o r t e sou a um e n t o c o n 

si derãvel de doenças; 
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Concentração de particulas maior de 300pt/m 3 persisti~ 

do por 24 horas e acompanhada de concentração de 50 2 superior 

a 630~/m3 num mesmo periodo de tempo, poderá levar ao agrav~ 

mento dos sintomas em pacientes que sofram de bronquite crôni 

ca; 

- Concentrações de particulas superiores a 200~/m3 duran 

te aproximadamente 24 horas acompanhada de concentrações de 502 
maiores que 250~/m3, num mesmo periodo de tempo poderão levar 

ao aumento de ausências de trabalhadores nas industrias devido 

a doenças; 

- Na faixa de concentração de particulas de 100 a l3~/m3 

e acima (m~dia anual) com concentrações de S02 maiores que 

120~/m3, ~ provável que crianças que residam em areas próxl 

mas a tais circunstâncias sofram um aumento de incidência de 

doenças respiratórias. 

- Concentrações de particulas superiores a 1 0~/m3 (m~dia 

geom~trica anual) com niveis de sulfatos acima de .Ju, 3 -30r ~/m /me s 

poderão levar ao aumento da taxa de mortalidade em pessoas com 

mais de 50 anos de idade; 

Concentração de particulas entre 80-l00I4t/m3 (m~dia ge~ 
- lJ1../. 3 -métrica anual) com niveis de sulfataçao de cerca de 30ra lm /mes, 

poderá levar ao aumento da mortalidade de pessoas com mais de 

50 anos de idade. 
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3.2.2.2 A poluiçao do ak e a ~a~de humana 

A poluição do ar cria três problemas básicos: aumento do 

numero de pessoas com doenças respiratõrias, aumento da inci 

dência de câncer e consequentemente aumento da taxa de mortali 

dade. 

o homem tem naturalmente defesas como os pelos do nariz e 

o muco interno. Este retem partlculas de diferentes tamanhos as 

sim como gases solúveis na água e que entram com o ar. Isso re 

move cerca de 100% do cloreto de hidrogênio, da ozona, diõxido 

de enxofre e monõxido de carbono. Mas o meio, isto e, a -meca 

nica de eliminação e efetuada pelo sangue. Nos alveologos exi~ 

tem também os fagõcitos que são muitas vezes destruldos pelo 

monõxido de carbono, acabando assim com mais uma frente de de 

fesa do corpo humano. Uma terceira linha de defesa do corpo 

humano seriam os anticorpos, mas sua produção e alterada pela 

presença do carbono, diõxido de enxofre e õxido de hidrogênio, 

e assim, direta ou indiretamente, a poluição afeta a saúde hu 

mana quebrando seu equilíbrio energetico. 

Em último caso, os rins seriam os responsáveis pela eliml 

nação de substâ'ncias tõxicas. Sabe-se, porem, que o cádmio se 

concentra nos mesmos causando processo de degeneração, alem da 

modificação de vasos sangulneos, provocando a hipertensão arte 

ri a 1 . 

o diõxido de nitrogênio (N0 2) reduz as defesas do organi~ 

mo contra infecções virõticas e bacterianas assim como os õxi 
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dos de chumbo (PbO) e o ozônio reduzem a capacidade dos fagóci 

tos de eliminarem partlculas estranhas dos alveolos pulmonares. 

Poeiras ricas em sllica e partlculas finas serao envolvi 

das por tecidos fibrosos formando nódulos, o que vai reduzindo 

a area reslratória, provocando a solicose e a morte por asfi 

xia do indivlduo. Também provocam doenças as fibras de amian 

to, de vidro, partlculas finas de carvão e berílio entre outros. 

o ar que respiramos possui fibras de amianto proveniente 

dos freios dos carros e que provocam um tipo de câncer denomi 

nado de mesotelioma, que se desenvolve na cavidade pulmonar. 

Nas cidades, as substâncias mais perigosas e que provavel 

mente causam o câncer pulmonar sao os hidrocarbonetos polic..!. 

clicos, como o benzopireno, as fobras de amianto e o nlquel. 

A incidência de crises de asma, bronquite e efisema, pr~ 

blemas cardiovasculares e circulatórios aumentam com o aumento 

da poluição do ar, em termos gerais. 

2.2.3 A poluição do a~ po~ d~ôxido de enxo6~e (SOZI 

Z.2.3.1 -O que e 

o enxofre ocorre como uma impureza nos combustTveis fós 

seis e ele é um dos mais perigosos de todos os poluentes do ar. 

Gases vulcânicos emitem dióxido de enxofre, mas a c re d i 

ta-se que 80% do 50 2 do ar atualmente é originário da queima 

incompleta de combustlveis fósseis que contenham en xofre , 
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parte do qual se oxida e se transforma em dióxido e trióxido 

de enxofre. A medida em que esses gases saem das chaminés das 

usinas elétricas,p. ex., e penetram na atmosfera, o trióxido 

de enxofre reage com a umidade do ar formando o ácido sulfúri 

co e este ainda pode reagir com a amônia do ar formando o sul 

fato de amônia, que por sua vez e excelente adubo. O período 

típic9 de vida desses processos e de cerca de uma semana. 

A maior parte do sulfato de amônia termina no mar carrea 

da pelas aguas das chuvas e dos rios, e na realidade, a respe~ 

to desse ponto nao se conhece quase nada, mas também e possi 

vel que os compostos de enxofre estejam se acumulando em cama 

das de particulas de sulfatos na estratosfera e mais uma vez, 

seus mecanismos de formação, seus efeitos e suas relações com 

as emissões produzidas pelo homem não são conhecidas ou sequer 

estudadas. 

Talvez as finas partículas dessas camadas possam ter efe~ 

to na radiação solar, afetando dessa forma a temperatura media 

global da terra. 

Sabemos, entretanto que o S02 pode retornar ã terra apos 

seus processos de oxidação e reaçao na forma de chuva acida ou 

mesmo permanecer no ar, na forma de goticulas. Isto ocorre qua~ 

do não há "limpesa" do ar pelas chuvas, por exemplo, e e comum 

encontrarmos ambientes, no interior de imóveis, bastante áci 

dos. 
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° efeito do dióxido de enxofre e da chuva ácida sao peri 

gosTssimos, senão fatais, tanto para os vegetais quanto para 

animais, alem de corroer metais dentre outros materiais. 

As chuvas ácidas não afetam somente as cidades, conforme 

ficou constatado na redução de 90% na concentração popu1aci~ 

nal dos pei xes nos 217 lagos da região montanhosa de Adirondack, 

nos Estados Unidos da America, onde a água alcançou Ph 4, e os 

peixe~ suportam no máximo Ph 5.5. No Brasil, começam a serem 

realizadas as primeiras pesquisas sobre o assunto. 

Sabe-se tambem que o 502 pode ficar acumulado no nTve1 do 

chão, dependendo das condições metereológicas (altitude, temp~ 

ratura, ventos etc ... ), da estabilidade quTmica dos poluentes 

e dos outros constituintes do ar. 

Se um poluente tem a vida curta, transformando-se rapid~ 

mente em material inócuo, deve-se considerar então a sua dis 

tribuição perto da fonte, como e o caso do 502' cuja vida me 

dia e de algumas horas, pois logo que e liberado para a atmos 

fera, e oxidado em trióxido de enxofre acelerado pela luz so 

lar, podendo tambem reagir com amônia formando o sulfato de amo 

nia. 

o dióxido de enxofre e considerado um irritante primário 

atuando sobretudo no aparelho respiratório. 

A atuação do 502 sobre os vegetais é significativa, sendo 

constatado redução na produção de rabanetes e alfaces (Edwards, 
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1972), assim como de flores quando a concentração de S02 alca~ 

çava lndices de 60pt/m 3 , mas, por outro lado, o fungo que pr~ 

voca a mancha-negra das rosas nao sobrevive numa concentração 

de 100~/m3. 

As plantas têm a capacidade de converter o dióxido de en 

xofre em sulfatos e geralmente esses compostos nao sao tóxi 

cos, se levarmos em conta que o aumento de S02 nao sera muito 

alto, mas, caso haja excesso, então ocorrerá a produção de áci 

do sulfurico e sulfito, que são tóxicos e com isso a fotossln 

tese é interrompida, comprometendo a vegetação e seu crescimen 

to. 

2.2.3.2 Pad~õe~ de quaf~dade do a~ - S02 

A poluição do ar, seja por partículas ou por dióxido de 

enxofre, pode ser medida com o emprego de m~todos especlficos 

para cada tipo de poluente. 

No Estado do Rio de Janeiro, o S02 e medido pelo método 

de Pararosanilina e os índices de máximas observadas sao deter 

minados pela Organização Mundial de Saude, que prevê uma con 

centração máxima diária de 80r%/m3 e 365~/m3 para ser atingl 

da uma vez por ano. Esses índices se relacionam com os danos 

que o dióxido de enxofre pode causar ã saude humana. r necessa 

rio estabelecer a relação entre emissão e qualidade do ar, -a 

partir da qual, um conjunto de medidas são tomadas, exigidas 

atrav~s de um regulamento e a nova qualidade do ar é avaliada. 
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A qualidade do ar numa região e função da intensidade e 

distribuição espacial das atividades humanas e da extensão com 

que a metereologia e a topografia facilitam ou impedem a dispe.!: 

sao dos poluentes, devendo também se considerar as fontes fun 

damentais do problema, tais como crescimento da população, con 

sumo de energia e uso do solo. 

No municlpio do Rio de Janeiro, em 1967, a instalação de 

21 estações não apresentou grande ajuda, uma vez que e um méto 

do rudimentar pois fornece informações sobre os compostos de 

enxofre totais. A média estimada para toda a cidade do Rio de 

Janeiro é de 88~/m3, e em áreas mais concentradas,porem,picos 

mais altos estão sendo alcançados (por exemplo, Penha, Mangu! 

nhos e são Cristóvão). Isso indica a necessidade de grande r~ 

dução nas emissões atuais e os quadros mostram um crescimento 

nas concentrações de compostos de enxofre, o que indica situa 

ções crlticas em relação ao problema. 

2.3 CaJutcteJÚzação da Ãf1.ea em Ef,tudo - Mwt<-clp-to do R,to de Jane.A..f1.0 

As manchas industriais, no municlpio do Rio de Janeiro, 

encontram-se principalmente em torno da Baia de Guanabara e se 

guem tambem os corredores de transporte (rodovias Presidente 

Dutra e Washington Luiz, desde São Cristõvão até os Municlpios 

de Nova Iguaçu, Duque de Caxias e São João de Meriti). 

o uso de combustlveis com alto teor de enxofre contribui 

todos os dias para a gradativa deterioração do ambiente pela 
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poluição industrial e tráfego de veiculos. 

No municipio do Rio de Janeiro já existem areas com eleva 

do grau de saturação por S02 e, considerando-se a retomada do 

desenvolvimento industrial nos próximos anos, e de se esperar 

que as emissões de S02 venham elevar substancialmente os niveis 

do poluente nas áreas hoje menos ameaçadas. 

Fonte.-6 

Segundo a FEEMA (agosto/85) a industria contribui com 

20.000 Tonelada/ano de dióxido de enxofre para o estado do Rio 

de Janeiro e o tráfego com 30.000 Tonelada/ano na Região Metro 

politana. 

Os combustiveis fósseis utilizados pela industria em g! 

ral sao os óleos BPF e APF, com medio teor de enxofre, o que 

significa 5% comparativamente ao carvão, tambem possuidor de 

enxofre numa media de 3%. 

As taxas de enxofre dos óleos combustfveis no Brasil sao 

as mais altas no mundo. No perfodo de 1956-1972 verificou-se 

um aumento de 175% e 67% nos teores dos óleos BPF e APF respe~ 

tivamente, conforme normas do Conselho Nacional do Petróleo e 

um aumento de 30% para o óleo diesel (ver tabela 1). 
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Tabela 1 

Ti po de co~ 
Vari ação da % 

bustlvel 1956 1982 

õleo BPF 2,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,5 
õleo APF 3,0 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 
óleo nQ 4 
óleo BTE 1,0 1, ° 1,0 1 ,0 
õleo diesel 1 ,0 1 , ° 1, ° 1 ,0 1 ,3 1 ,3 
querosene 0,1 0,13 0,13 0,13 0,2 0,2 
gasolina A 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
gasolina B 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
propano (GLP) 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 
butano (GLP) 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 0,36 

FOH,te: Feema/agos to 1985 

Paralelamente, houve a proibição do uso do óleo diesel e 

OC-4, ã restrição ao uso do óleo BTE (baixo teor de enxofre) e 

a substituição dos óleos de baixa viscosidade (A e O) pelos de 

alta viscosidade (E e F) agravando mais ainda a situação da p~ 

luição por 502 em várias industrias. 

A tabela 2 mostra que as emissões de partlculas crescem 

numa taxa de 94%/m3 e os óxidos de enxofre cerca de 10%/m3 de õleo 

queimado quando se processa a substituição do BPF tipo A pelo 

tipo E, aumentando para 1220 kg/dia as emissões de partlculas 

e 3755 kg/dia as emissões de 502 na Região Metropolitana. 

As emissões de enxofre por óleo BTE são baixas e corres 

ponde a 20% do total emitido pelo óleo BPF tipo A. 



Tabela 2 

Fator de emissão - kg/m3 de óleo queimado 

A(BPF) E(BPF) 

Particulas 6,63 7,255 

Oxidos de enxofre 96,25 105,975 

Fonte: Feema/agosto 1985 

Diferen D(BTE) ça -

0,625 1,63 

9,625 19,25 

F(BTE) 

1,63 

19,25 
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Diferen -ça 

o 

o 

De acordo com os dados da FEEMA, a estação de são Cristó 

vão passa da faixa media de 0,8.~ /s02/100m2/dia antes de 1973 

para a media de 2,0~/s02/100m2/dia após a intensificação do 

uso de õleo BPF. O declinio registrado a partir de 1979 se de 

ve ao fato de termos vivido uma recessão econômica com conse 

quente redução das quotas de combustivel pelo CNP. (FEEMA, 1985). 

As emissões industriais que mais contribuem para a polui 

ção por óxidos de enxofre são as da indústria quimica e da trans 

formação de minerais não metãlicos e metãlicos. As emissões 

são provenientes, na quase totalidade da queima de combustivel 

em caldeiras com uma parcela pequena decorrente do processo in 

dustrial. 

No municipio do Rio de Janeiro, as maiores contribuições 
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-provem do genero de transformação de minerais nao metálicos, 

perfazendo 34% do total das emissões de S02 e do gênero quimi 

co, com 21% do total. As regiões administrativas que histori 

camente se mostram mais criticas em termos de poluição atmosf~ 

rica de origem industrial são: são Cristóvão, Mêier, Irajá, San 

ta Cruz e Bangu. (ver tabela 3) 

Em são Cristóvão, a Refinaria de Petróleo de Manguinhos 

responde por 67% das emissões industriais de S02' No M~ier, a 

substituição do óleo combustivel por gás natural em oito indús 

trias, reduziu os indices de enxofre do ar. 

Em ordem decrescente de emissões destacam-se a presença 

da fábrica de Cimento Irajá, situada na Região Administrativa 

de mesmo nome, a Cosigua e Valesul Aluminio S/A em Santa Cruz 

e, em Bangu, pequenas empresas do gênero de transformação de 

minerais não metálicos e indústria quimica. 

Os dados apresentados a seguir sao de 1981, e se restrin 

gem ã Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro. 

No tráfego, a fonte mais significativa de emissão de S02 

e o veiculo a óleo diesel (ônibus principalmente), contribuin 

do com 27.000 Toneladas/ano, o equivalente a 22% do total das 

emissões industriais. 
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A poluição do tráfego se apresenta de efeito localizado 

podendo generalizar-se como conseguência da formação do "smog" 

fotoquimico por reação dos poluentes dispersos na atmosfera. 

As caracterlsticas de edificação de uma região assim como seu 

relevo e condições climãticas, junto com a intensidade do trá 

fego influenciam significativamente a dispersão dos poluentes, 

podendo o tráfego, em certas areas, ser a principal causa de 

deterioração da qualidade do ar. 

Quatro das oito "Areas Residenciais" sao atualmente consi 

deradas ã~ea6 ~~lt~~aJ (Regiões Administrativas de Copacab~ 

na, Lagoa, Botafogo e Tijuca) e a "Area de Uso Misto" do Cen 

tro tambem vive uma situação alarmante, pois juntamente com as 

quatro primeiras, alcançam quase que diariamente nlveis de emis 

são de 502 acima da media tolerável, e as condições ambientais 

para a dispersão do poluente são pessimas, uma vez que essas 

áreas são extremamente urbanizadas e possuem corredores de pr! 

dios de apartamentos formando paredões que impedem o ar e os 

ventos de circularem, alem do numero de pessoas atingidas por 

essas condições (ver dados da tabela 3). 

Dentro do Estado do Rio de Janeiro, em T/ano de 502' en 

contramos em ordem decrescente de contaminação do ar os municl 

pios do Rio de Janeiro, Itaboral, Niterói e Nova Iguaçu com 

13.293, 5076, 1598 e 1578 T/ano respectivamente, poluição essa 

produzida por veiculos. 

!!" 
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Nas ãreas industriais, em ordem decrescente, estão Duque 

de Caxias (60.927 l/ano), Rio de Janeiro (37.949 l/ano), são 

Gonçalo (8.803 l/ano) e Itaboraí (5.006 l/ano). 

Tabela 3 

Emissões de 502 (T/ano) 

Região Administrativa Veículos l d- . 2 In ustna 

I Portuãria 252 1.061 
II Centro 1. 210 223 

III Ri o Comp ri do 110 779 
IV Botafogo 1 .091 
V Copacabana 1.166 

VI Lagoa 960 31 
VII são Cri s tõvão 260 6.389 

VIII li j uca 893 892 
IX Vila Isabel 313 66 
X Ramos 432 550 

XI Penha 544 1.690 
XII Mêier 777 7.344 

XIII Engenho Novo 505 6 
XIV Irajã 333 5.677 

XV Madurei ra 752 1.081 
XVI Jacarepaguã 558 2.558 

XVII Bangu 634 1.334 
XVIII Campo Grande 661 694 

XIX Santa Cruz 300 5.442 
XX Ilha do Governador 624 349 

XXI Anch i eta 730 1.589 
XXII Santa Teresa 58 

XXIII Barra da lijuca 130 144 
Total 13.293 37.949 

Fonte: FEEMA/agosto 1985. 

1 Dados projetados para 1981 a partir do consumo de combustível (õ1eo die 
se1 e gasolina). 

2 Dados de junho de 1985 (FEEMA/DILAP/DECON). 
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A qualidade do ar no Municipio do Rio de Janeiro está li 

gada a magnitude e distribuição da concentração do poluente, 

tais como: quantidade de poluente emitida por fontes fixas e 

mõveis, metereologia, topografia da região, efeitos de urbani 

zaçao e reações quimi cas secundárias que os pol uentes podem vir 

a sofrer na atmosfera. 

Segundo a tabela 4, constatou-se que as médias aritméticas 

anuais entre o perlodo de 1979 a 1984 e os valores máximos diá 

rios, apresentaram concentrações de S02 acima do padrão de qu~ 

lidade do ar (80~/m3). 

Benfica 
Bonsucesso 
Centro 
Copacabana 
Ilha do Governador 
Irajá II 
Maracanã 
Me i' er II 
Rio Comprido 
Santa Cruz 

Tabela 4 

r~édias anuais de S02 - 1978 a 1984 

Padrão de qualidade do ar (80~m3) 

1978 1979 1980 1981 1982 

118 122 168 149 94 
134 157 166 178 172 

75 75 63 115 86 
102 109 126 96 
90 128 129 83 

139 132 140 101 
150 174 151 119 

167 199 108 
104 127 141 115 

42 74 90 68 

Fonte: FEEMA/agosto 1985. 

1983 1984 

111 95 
150 163 

78 81 
94 91 
76 67 
83 102 

113 105 
77 73 
98 102 
50 31 

As estações de monitoragem de Benfica, Bonsucesso, Copac~ 

bana, Irajá, Maracanã e Rio Comprido ultrapassaram a concentra 

ção média suportável. Bonsucesso em todos os anos apresentou 
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o maior indice de poluição por se localizar em area industria 

lizada e prõximo ao trãfego da Av. Brasil. 

A Ilha do Governador e Meier 11 apresentaram-se em vias 
- 3 de saturaçao (60-80~/m). Somente Santa Cruz apresentou-se 

como não-saturada (0-60ft/m 3 ). (ver tabela 5) 

Para a Ilha do Governador esses picos de concentração de 

S02 elevaram os casos de atendimento no hospital Paulino Herneck 

por enjôo, dores de cabeça, alergias, dentre outros,associados 

ao mau cheiro do ar. 

Segundo a metodologia utilizada pela FEEMA, esta concluia 

que em Bonsucesso deveria haver uma redução m;nima, necessãria 

para atender ao padrão de qualidade do ar, na ordem de 60%. Es 

ta e a ãrea padrão com caracter;sticas de ocupação residencial 

e industrial. Copacabana, por ser area predominantemente resi 

dencial foi escolhida como padrão desta categoria e a redução 

m;nima necessãria nas emissões de S02 deveria ser da ordem de 

17%, valor este aplicãvel às demais ãreas residenciais da Zona 

Sul e no Centro da Ci dade. 

Nas areas da Zona Norte sob influência do trãfego inten 

so, o controle das emissões deve ser voltado para as fontes fi 

xas e mõveis. 

;:. 
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Tabe 1 a 5 

PARÂMETRO: 502 - ano de 1984 

Padrões de qualidade: 80fõ/m3 (media aritmetica anual) 

365)11m3 (nidia de 24 horas a nao ser excedida mais 

de uma vez por ano) 

Valor Media Numero de Grau de Es tações mãximo aritmética N* violação saturação diã ri o do padrão 

Benfica 241 95 23 O 5 
Bonsucesso 351 163 50 O 5 
Centro 186 81 45 O 5 
Copacabana 216 91 48 O 5 
Ilha do Governador 160 67 37 O V5 
I rajã II 204 102 12 O 5 
Maracanã 243 105 50 O 5 
Méi er II 173 73 43 O V5 
Rio Comprido 227 102 40 O 5 
5anta Cruz 76 31 31 O N5 

Fonte: FEEMA/agosto 1985 

Grau de saturação = Concentração media anual nas seguintes faixas: 

N5 = Não saturado (0-60ft/m3) 

5 = saturado (mais de 80~m3) 
3 V5 = vias de saturação (60-80;,(m ) 

N* = numero total de dados. 

Diante dessa situação, a FEEMA propoe estratégias para o 

atendimento dos padrões reduzindo os niveis de 50 2 , conforme já 

foi salientado. Para tanto, uma vez que 10% do total de esta 
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belecimentos corresponde a 94% do total das emissões do Estado 

do Rio de Janeiro, são 120 estabelecimentos que se enquadram 

na faixa de industrias de excepcional e alto potencial polui 

dor já que liberam para o meio ambiente mais de 100 T/ano de 

qualquer poluente. O grupo de industrias com emissões inferior 

a 100 T/ano predomina em todo o Estado do Rio de Janeiro. 

A partir desse breve perfil, os critérios e 

para o direcionamento da estratégia deverá ser: 

prioridades 

1) A exigência de troca de combustlvel deverá ser 

as industrias com emissão de 50 2 superior a 100 T/ano; 

feita 

2) As industrias com médio ou baixo potencial deverão ter 

troca de combustlvel somente quando a emissão de 50 2 venha a 

causal' incôl1lodcl'; ii JloJlIIL1(,1(l I'I-I;,il1lil (ll/ ljll,llldll 1(11- lllll~; Lllild(l 

efeito lesivo ao ambiente; 

3) A prioridade deverá ser dada as indústrias situadas na 

Região Metropolitana, região esta de maior densidade populaci~ 

nal; 

4) Deverá ser adotada uma polltica preventiva nas areas 

saturadas e em vias de saturação. 

Dentro das estratégias, a FEEMA prevê uma avaliação das 

condições ambientais a cada 10 anos, de modo que não haja satu 

ramento de áreas. 

Do ponto de vista econômico, para o Rio de Janeiro, as al 

ternativas favoráveis para a implementação de estratégias de 

controle constituem-se do uso de: 

:,:-



Oleo combustivel com baixo teor de enxofre (BTE) 

Energia eletrica 

Gás natural 

Dessulfurizadores (sistema de controle). 

61 

Para a troca pelo óleo BTE, que e um óleo com teor de en 

xofre na base de 1% em peso, aproximadamente, só há o custo adi 

cional da mudança, que restringe-se basicamente ao diferencial 

das tarifas. 

Por determi nação do Governo Federal, porem via Conselho Na 

cional do Petróleo, seu uso se restringe somente aquelas indu~ 

trias que, tendo inevitavelmente que reduzir suas emissões, sã 

possam fazer uso desse substitutivo. 

o processo de controle - dessulfurização - hoje em dia 

voltado para o controle da poluição ambiental, e aplicado nos 

Estados Unidos e Japão em caldeiras de usinas termo-eletricas. 

No Brasil, no eixo Rio-São Paulo, algumas industrias estão 

se valendo de processos de utilização de amônia e soda para a 

dess~lfurização dos gases, porem ainda em fase de testes e a 

aplicação desses metodos limita-se atualmente a setores espec! 

ficos (FEEMA, 1985). 

No Rio de Janeiro, os substitutivos mais indicados sao gas 

natural e energia eletrica, por causa da disponibilidade des 

ses recursos, favorecido ainda pelo custo das tarifas para uso 

industrial, viabilidade tecnica e econômica na substituição em 
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em grande numero de processos industriais, existência de linhas 

especiais de credito para substituição de equipamento, alem de 

a CEG - Companhia Estadual de Gás, LIGHT - Serviços de E1etri 

cidade S.A. e CERJ - Central Eletrica do Rio de Janeiro darem 

assessoria aos usuários do gás natural e energia elétrica res 

pectivamente. 

o gás natural emite S02 na ordem de 9,6 kg em 10 6 m3 de 

gas queimado, e o uso da energia eletrica reduz a zero as emis 

sões de S02' O gás natural não apresenta restrições ao uso em 

caldeiras industriais e a energia eletrica pode ser usada em 

grande numero de industrias. 

A FEEMA apresenta em seu re1atõrio de estratégia de con 

tro1e de emissões de S02 no estado do Rio de Janeiro, os cus 

tos econômicos da substituição, não cabendo aqui serem discuti 

dos. 

Um outro elemento altamente po1uidor, conforme já foi di 

to, provem das fontes mõveis, ou seja, do setor automotivo. 

As emissões geradas pelos veículos automotores, especial 

mente os ônibus, são da ordem de 30.000 T/ano, o que equivale 

a 18% do total das emissões do S02 na região metropolitana do 

Rio de Janeiro e no município do Rio de Janeiro essa parcela 

sobe a 26%, causando impacto ambiental na qualidade do ar, co 

mo e o caso de Copacabana. 

O controle de emissão de S02 do setor automotivo nao cabe 

somente ã FEEMA, mas também ao DETRAN no controle da fumaça 
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negra emitida por veiculos. A solução para o problema po de rá 

ser encontrada através de uma efetiva articulação do setor de 

transporte com o setor energético, como a Secretaria de Minas 

e Energia do Estado (Comissão de Racionalização de Energia e a 

Companhia Estadual de Gás (CEG), a Petrobrás e o CNP. 

Apesar da poluição por S02 proveniente do setor automoti 

vo ser menor que a industrial~ os males que causam a população 

são maiores porque se dão a uma altura inferior a um metro de 

altura, com dissipação mais lenta, expondo assim a população 

transeunte e residente nas áreas de maior circulação de veicu 

los. 

o "Plano Nacional de Utilização de Gás Natural no Trans 

porte Coletivo Urbano de Passageiros" realizado pelo Ministério 

dos Transportes em colaboração com a Petrobrás, em fevereiro 

de 1985, apresenta as seguintes apreciações ã respeito do al 

cõol, õleos vegetais, eletricidade e gás natural como substitu 

tos do óleo diesel: 

Alcõol destina-se ao setor sucro-alcooleiro devido ãpo~ 

sibilidade de aquisição do alcõol a preço mais accessivel. Co~ 

some porém, 70% a mais que o õleo diesel tornando-se 

ressante economicamente. 

desinte 

Oleos vegetais - o governo criou o "Programa Nacional de 

õleos vegetais para fins carburantes" OVEG I - com o objetl 

vo de estudar e avaliar o comportamento dos õleos vegetais pr~ 

cessados em substituição ao õleo diesel. Os resultados apr~ 
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sentaram três alternativas: 

1) 70% diesel mais 30% eter eti1ico 

2) eter meti1ico de soja a 100% 

3) eter eti1ico de soja a 100% 

A primeira alternativa atenderia a veicu10s de grande ci 

1indrada. A segunda e terceira alternativas mostraram-se sa 

tisfatõrias apesar de exigirem pequenas mudanças nos motores p~ 

ra evitar a alta diluição dos õ1eos lubrificantes. 

Eletricidade - Atende aos metrôs e trens. O alto custo de ins 

ta1ação não permite suprir a demanda da população uma vez que 

o crescimento da utilização dessa alternativa energetica faz-se 

demasiado lento. 

Gás metano - Houve sucesso e o gas vem sendo testado em são 

Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Paraná. No Rio de 

Janeiro a CEG vem desenvolvendo pesquisas para a produção do 

gas metano a partir de esgoto e de lixo. 

Gás natural - Os Ministerios dos Transportes e das Minas e Ener 

gia, em fevereiro de 1984, elaboraram um programa para o desen 

vo1vimento de testes em ônibus urbanos movidos a gás natural. 

Os resultados apresentaram vantagens e desvantagens, mas do 

ponto de vista ambiental, o emprego do biogás, gás natural e 

energia e1etrica representa uma expressiva redução na emissão 

de S02 e de outros poluentes tipicos liberados por veicu10s mo 

v i dos a õ 1 e o d i e s e 1. O M i n i s t e r i o dos T r a n s p o r te s te n d e a a ce i 

tar a substituição do õ1eo diesel pelo gás natural, dentro de 
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um p r o g r a ma de me nos de p e n dê n c i a dos d e r i va dos dope t ró 1 e o , c o m 

vistas ã poupança de divisas e como benefício social, com redu 

ção nas tarifas de ônibus urbanos, estimada em 15%. 

A FEEMA conclui então que a substituição do óleo com al 

to t~or de enxofre, tanto para a indGstria quanto para o se 

tor automotivo deverá levar em conta as perspectivas atuais e 

futuras quanto ã disponibilidade dos insumos energéticos e as 

decisões de política econômica oriundas do governo federal. 

No que diz respeito ã energia elétrica, sabe-se que a re 

muneração do setor encontra-se fortemente comprimida e o pr~ 

grama de EGTD (Energia Garantida por Tempo Determinado) no Rio 

de Janei ro, em 1984 não foi vi áve 1 . 

rifãrio com impcaco provavelmente sobre o consumo para fins in 

dustriais (FEEMA, 1985). 

Quanto ao gás natural, as perspectivas para seu uso como 

matéria-prima ou combustível, em substituição aos derivados do 

petróleo, sao altamente promissoras. 

Até 1984 as reservas do gas natural do Rio de Janeiro eram 

avaliadas, segundo Petrobrás, em 27 bilhões de m3 e a evolução 

das reservas da Bacia de Campos podem aumentar esse volume. 

Acredita-se ser o gas natural o melhor substituto para o 

óleo combustível, em vista do baixo custo e das reservas disp~ 

níveis. 
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Os beneficios imediatos seriam: 

- redução dos níveis de poluição atmosferica com conseqUe~ 

te melhoria da qualidade do ar que respiramos; 

- economia de combustivel e conseqüente economia de divi 

sas; 

dinamização de segmento industrial especifico 

mentos alternativos e outros); 

(equip~ 

estimulos diretos e indiretos ao aumento da produção in 

dustrial; 

impacto sobre as economias do Estado e Municipios do 

Rio de Janeiro. 

Este e o quadro atual da situação do municipio do Rio de 

Janeiro, segundo os últimos relatórios da FEEMA. 

A seguir apresentaremos um quadro dos indices de dióxido 

de enxofre nos anos de 1982 e 1983, uma vez que vamos nos refe 

rendar nesse periodo histórico, para a discussão da particip~ 

ção popular no controle e denuncia da poluição do ar no muni 

cipio do Rio de Janeiro. 

Serão fornecidos os indices de máxima do mes, (tabela 6 e 

8), quando certamente a situação ambiental atingiu pontos cri 

ticos e as medias aritmeticas de cada mês, tabela 7 e 9) e me 

dia aritmetica anual (tabela 10), o que vai demonstrar que a 

população geralmente está imersa num ambiente altamente polui 

do. 
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As amostras foram coletadas em 10 pontos diferentes, a sa 

Centro - Palácio da Justiça, Av. Erasmo Braga, 115 

Rio Comprido - LIGHT, Rua Frei Caneca 

Copacabana - LIGHT, Rua Joseph Bloch, 30 

Benfica - Laboratõrio Farmacêutico Marinha, Av. Suburba 

na, 315 

Maracanã CFET-CELSO S. da FONSECA - Av. Maracanã, 229 

Bonsucesso - FEEMA, Praça Elõi de Andrade 

Meier 11 

Irajá 11 

INAMPS. Rua Aristides Caire, 218 

INAMPS, Av. Brasil, 17673 

Santa Cruz - BANERJ, Rua Felipe Cardoso, 110 

Ilha do Governador 

náutica. 

Morro do Inglês, Ministério da Aero 



Tabela 6 

Ano 1982 

Mãximas do mês 

Estação 
Jan Fev Mar Abr I Maio 

Centro 114 121 145 122 
Ri o Comp ri do 134 183 112 96 130 
Copacabana 184 164 101 126 125 
Benfica 153 167 158 128 150 
Maracanã 153 140 117 105 129 

Bonsucesso 232 285 236 202 173 
Meier II 164 204 111 135 170 
I rajã II 175 130 77 109 147 
Santa Cruz 126 90 70 75 85 
Ilha do Governador 141 169 120 85 101 

Fonte: FEEMA 1982/83. 

(~/m3) 

M e s e s 

Jun Jul Ago 

103 126 109 
117 134 109 
132 95 79 
171 78 149 
98 120 182 

152 291 200 
183 98 138 
148 121 112 
84 60 60 

123 132 81 

Set Out 

157 267 
129 128 
133 116 

145 152 
157 191 
187 179 
157 118 
206 152 

69 58 
82 133 

Nov 

119 
163 
95 

104 
181 
213 
161 
144 
111 

72 

Dez 

307 
410 
383 

51 
459 
422 
242 
311 
285 
334 

O"> 
00 



Tabela 7 
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Tabela 8 
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Tabela 10 

Media Aritmetica Anual (tj/m3) - 1982 

Centro 86 

Rio Comprido 115 

Copacabana 98 

Benfica 93 

Maracanã 119 
Bonsucesso 179 
Meier 11 110 

I rajã 11 105 

Santa Cruz 70 

Ilha do Governador 86 

Media Aritmética Anual ~/m3) - 1983 

Centro 78 
Rio Comprido 130 
Copacabana 97 

Benfi ca 109 

Ma racanã 107 

Bonsucesso 157 

Meier I I 77 

I rajã 11 82 

Santa Cruz 46 
Ilha do Guvel'lllldul' /b 

Fonte: FEEMA, 1982/83 
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CAPfTULO 111 

EVUCAÇÃO AMBIENTAL 
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3.1 O QUE t EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A educação ambiental ~ tão ampla que para defini-la tenta 

remos inicialmente apresentar várias opiniões de estudiosos do 

assunto. Terradas (1978) afirma que a educação ambiental abri 

ga em seu bôjo os conceitos bãsicos de ecologia como ecossiste 

ma, comunidade, habitat, fluxo de energia, eutrofização,cadeias 

trôficas etc., e acredita que essas noções devem ser introduzi 

das aos alunos nas escolas e em outros canais educativos. A edu 

cação ambiental, rural, não considerando os interesses da comu 

nidade e Terradas nos diz que não faltam elementos para um tra 

tamento de ecologia urbana. 

o autor ainda nos fala a respeito do termo "e.c.oiogL6mo", 

que seria o uso da ecologia por ideologias dispostas a trocar 

a o r d e m s o c i a 1 e x i s te n t e e que n a o tem b a s e c i e n t í f i c a. "O e.c.o 

iog"ú,I)lO poút,tc.o ttta;ta de. ju,6ti{ylC.aJt opçõv., ide.oiôgic.M (quaique.Jt uma que. 

-6e. que.iJta) c.om uma -6upo-6:ta bMe. c.ie.I1:tl!Jic.a. Ne.m o e.c.oiog-L6mo e. e.c.oiogia 

(uma c.iênc.ia na:tUJta{ e.m pie.no dv.,e.nvoivime.nxo) ne.m a e.c.oiogia pode. -6e.Jt e.c.o 

iog"ú,mo (wna ide.oiogia que. -6e. pJtopõe. a mudaJt a oJtde.m ,~oc.iai vige.nte.). O que. 

não -6igni6ic.a, poJt e.xe.mpio, que. um e.c.ôiogo não pO-6-6a -6e.n:tiJt--6e. e.c.oiogi-6:ta 

c.omo pode. -6e.nuJt--6e. -6oc.i~:ta, anaJtqui-6:ta, -6oc.iai-de.moc.Jtata ou c.ol1,6e.Jtva 

dOJt" . ( T e r r a das, 1 9 78, p. 48). E c o 1 o g i s m o ~ a p r á t i c a p o 1 i t i c a 

do discurso ecolõgico. 

o que concerne ã psicologia, Porcher (1975), diz que o 

meio e/ou o ambiente devem ser tomados, pelo professor, na sua 
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encarnaçao psicológica, pois a criança percebe o meio de forma 

bastante diferente do adulto, que é ordenado pelas ciências tra 

dicionais. Portanto, e conveniente tratar os assuntos relati 

vos ao ambiente a partir do que é expresso pela criança. 

Concordamos com o autor em que nao se deve impor um mundo 

a criança que não seja condizente com a sua realidade. t prec! 

so equilibrar o afetivo da criança com o cognitivo, de modo a 

permitir que a mesma tenha suas próprias vivências. 

A educação ambiental vai se fazendo nao so atraves da es 

cola ou só com base na ecologia, mas também com a observação 

do nosso meio ambiente que, indubitavelmente, se encontra em 

crise, principalmente nas grandes cidades. Atualmente, nas so 

ciedades modernas, vivem-se duas grandes situações que caracte 

rizam o estado de crise geral: 

- De um lado, hã o triunfo injusto, constante, de seres 

poderosos que, com o capital, controem seus empreendimentos (s~ 

ja um conjunto habitacional ou uma marina ã beira de uma praia), 

mas não melhoram nem o espaço nem a qualidade de vida. Com o 

agravante de que os antigos habitantes da região não habitam es 

ses condomlnios nem usufruem da mari na. Há a real i zação de uma 

obra, negligenciando por completo todos os parâmetros naturais 

e sociais. 

- Por outro lado, conforme René Maheu, ex-diretor geral 

da UNESCO, hã uma "Jte.c.u-6a de c.e.JttO-6 a-6pe.c.to-6 da -6oc.ie.dade Ú1 

dU-6tJtial pela juventude., pe.la-6 pJtojeçõe-6 de e.c.onomi-6ta-6 -6ub 



76 

tamente afa~mado~ com o~ e6eito~ dum c~e~cente quantitativo le 

vado ao exce~~o, pelo~ t~abalho~ cientI6ico~ que mo~t~am a 6~~ 

gilidade do~ ~ecu~o~ do no~~o planeta, pelo~ e~tudo~ do~ ~o 

ci6logo~ con6tatando a6 deva6taç~e6 imputivei6 a uma 

ção de6eH6~eada e ca6tica e peta p~ote~to p~o{êtico 

u~baniza 

da~ a~ 

te6, modi óJ..cando o q uad~o 6 J..g nJ.. óicante da vJ..da q uotidJ..ana" (In: 

P o rc h e r e tal i i, 1 975, p. 27- 8) . 

Os autores pretendem alertar para duas posturas tão dis 

tintas, ou seja, o avanço do capital destruindo o meio ambien 

te mais natural e prazeiroso ã vida da comunidade, em contra 

partida aos dados alarmantes das pesquisas desenvolvidas na 

irea .de ecologia demogrifica, urbanização e meio ambiente em 

geral. Os autores tentam mostrar a voracidade com que a sacie 

dade moderna altera e destrói o meio ambiente. 

A natureza tem sido entendida, até agora, como o meio ru 

ral em oposição ao urbano. A educação que se faz e para pr~ 

servação e/ou conservação de "J..lha~" de natureza. O meio ambi 

ente urbano raramente aparece como parte da natureza. 

E importante apresentar a distinção que existe entre a 

educação ambiental e a educação conservacionista, porque seus 

principias norteadores são diferentes e seu objeto de estudo 

também, Machado (1982) considera a educação conservacionista, 

por exemplo, como um aspecto mais limitado da área mais ampla 

que e a educação ambiental. O autor afirma que a educação am 

biental deve ser entendida no seu sentido mais amplo, ou seja, 
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nao so aquilo que se aprende no ensino formal, mas também aqui 

lo que se aprende na televisão, cinema, revista, 

com os pais, com a empregada, ou na rua. 

3.2 COMO SE VÃ A EVUCAÇÃO AMBIENTAL 

figurinhas, 

A ecologia hoje tem um sentido popular e está ficando igual 

a própria natureza, que tem sido interpretada e tratada com 

ignorância. Ainda nas escolas as crianças aprendem as primei 

ras nbçoes de ecologia e de ci~ncias naturais como algo imõvel 

e distante (p. ex. os fenômenos fisicos). E pior, aprendem que 

a natureza (vegetal e animal) e algo a ser utilizada, pois os 

animais e vegetais são mortos para serem estudados em sua mor 

fologia, pois assim, é mais fácil para o professor. O que o 

autor quer dizer é que o individuo estuda os seres vivos e os 

inanimados fora da natureza, fora de seu ambiente natural, e 

isso é estudar a morte em vez de estudar a vida. 

Esse problema e mais grave nas grandes cidades,onde é real 

me n tem a i s d i f i c i 1 o c o n ta t o c o m a n a t u r e z a . A o a c o r d a r mos num 

apartamento, fazemos a higiene matinal, colocamos um sapato,c~ 

minhamos por ruas pavimentadas, tomamos uma condução, sentamos 

num escritório ou sala de estudos. '" noite, retornamos ã casa, 

assistimos televisão ou fazemos outro lazer, dormimos envoltos 

em tecidos sintéticos e assim por diante. Não há praticamente 

tempo para se pensar em natureza, e quando ela se m~nifesta, 

nem sempre é percebida ou entendida. 
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A imagem distorcida que as pessoas da cidade tem da natu 

reza e preocupante, porque elas nao têm a real noçao do estado 

em que se encontra o meio urbano em que vivem, tal a sua dis 

tãncia da natureza. Queremos então acrescentar que o indivf 

duo da cidade recebe informações acerca da natureza por diver 

sos canais e muitas vezes distorcidos. 

Nas estõrias em quadrinhos infantis e comum a associação 

de floresta com a escuridão, seres rastejantes e nojentos. Aos 

animais tambem e conferida imagem quase sempre degradante e que 

na realidade sõ existe no homem. Sempre que a estória tem um 

ladrão ele e a fuinha, fazendo uma relação direta entre o com 

portamento natural da fuinha e sua aparência com comportame~ 

tos s o c i a i s hum a nos. E a s sim vai s e d a n d o a e d u c a ç ã o a mb i e n ta 1 . 

Não podemos também de deixar de falar nos anuncios e pr~ 

pagandas para a venda de inseticidas domesticos, em que os ma 

1es causados pelos insetos são exarcebados ate quase a histeria 

para justificar a necessidade de produção e consumo desses pr~ 

dutos, geralmente altamente tõxicos e prejudiciais ã saude hu 

mana. Novamente a natureza que ji e tão distante do meio urba 

no é apresentada como perigosa e nociva, mas as causas da pr~ 

1iferação de mosquitos, dentre outros, nunca sao discutidas, 

pois o que importa realmente e a venda do produto e a sua pr~ 

dução. Acabar com o mosquito e acabar com o inseticida. 

Machado (1982) ainda nos alerta para um aspecto interessan 

te do ensino das ciências bio1õgicas que e a preocupação da edu 
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cação conservacionista em apresentar os seres vivos, sejam ani 

mais ou vegetais, interagindo num contexto, isto é, dentro de 
-um ecossistema ou nicho. A educação ambiental preve uma relação 

ma i s a mp 1 a, ma s q ua n do e 1 a a p a r e c e nos 1 i v r os, mui tas vez e s a p r e se.!! 

ta conteúdos distantes da nossa realidade, pois é comum encon 

trarmos no capítulo de mamíferos elefantes, tigres e leões, qua.!! 

do não encontramos baleias quando se fale de peixes. 

Parece que a idéia é de que natureza brasileira também nao 

serve, uma vez que nao possuimos animais do porte do elefante 

ou da girafa. Esse argumento foi citado pelo autor apos uma 

pesquisa onde ele pedia a crianças e adultos que citassem o no 

me de alguns animais. Mais da metade eram exóticos. O mesmo 

se deu c o mas p 1 a n tas, o n deu m dos n o me s c i ta dos f o i " a.-6 :t e. Jt-

dO-6-A.tpe.-6", planta que nao se acha em nenhum manual de jardin~ 

gem brasileiro. Não houve nenhuma citação de ipê, quaresma, c~ 

nela de ema. Nenhuma das plantas mais representativas de nos 

sa flora. 

Machado então nos fala da massificação da informação, al~ 

dindo Marcuse e Adorno; fala da 6ioJte.-6:ta. gioba.i, pois os meios 

de comunicação se encarregam de difundir conceitos, idéiase~ 

çoes de natureza completamente deslocadas de nossa realidade, e 

fala também de ideologias que existem por trás das mensagens 

que os meios de comunicação veiculam. Há todo um sistema eco 

nômico estruturado para que sejam veiculadas noçoes exóticas 

de natureza e meio ambiente. Qual pessoa que, só tendo visto 

filmes sobre natureza com ecossistemas europeus, norteamerica 
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nos e canadenses vai se espantar com uma floresta de P~nU6 ou 

Euealyp~~ na Amazônia? 

Thomas Tanner, outro estudioso da educação ambiental,afi! 

ma que" ... 0.6 E.6tado.6 Un-id06 develt-iam a.6.6um-i1t a l-ideltança no 

e.6tabelec.-imento de um planeta humano, hab-itável, um planeta agItE: 

dável, no qual a nO.6.6a de.6c.endênc.-ia pO.6.6a v-ivelt", (1978,p.43). 

Essa ideia contem ingenuidade ou cinismo, pois o estado atual 

de nosso planeta se deve ao mau uso dos recursos naturais e, 

no caso do Terceiro Mundo, a situação atual muitas vezes e fru 

to de exploração social e econômica. Não se pode fazer uma 

afirmativa genérica para o mundo sem analisar cada região poli 

tica e geogrãfica da terra. 

Para Tanner, mais importante que o método, sao os conte~ 

dos, quando se faz educação ambiental. Para ele é mais impo! 

tante formar do que informar somente. -As aulas nao devem ser 

simples recortes de informações, como ocorre na maioria dos ca 

sos em que os pr6prios professores desconhecem os assuntos pe! 

quisados. A informação superficial é feita pela televisão, p! 

lo cinema e muitas vezes, pelos jornais e revistas não especi~ 

lizadas. O efeito final é completamente desmobilizante. 

O individuo recebe a informação fechada e carregada de 

sentimentalismo e nao tem condição de discuti-la seja em casa 

ou no trabalho. Mais distante ainda ficam as instituições e 

organizações de amparo e proteção ao meio ambiente, das quais 

quase nunca ouvimos falar. Acreditamos, no entanto, que tanto 
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os conteúdos quanto os metodos sao importantes, uma vez que am 

bos podem ser veículos de ideologias. 

Tanner (1978) nos apresenta a questão ecológica das áreas 

urbanas e afirma que a educação ambiental urbana deve começar 

com o contato direto com o meio urbano de ratos, baratas, cri 

mes, desemprego, excesso de lixo. Afirma tambem que, em ter 

mos de classes sociais, a criança das camadas inferiores nao 

têm ",tempo" para se preocupar com ecologia porque falta-lhe ex 

periência previa, que lhe dá condições de absorver o valor dos 

ensinamentos mais, conservacionistas. Afirma ai:nda que a educa 

çao ambiental urbana deve procurar discutir planejamento urba 

no, eliminação de detritos, suprimento dágua, crescimento demo 

gráfico e, principalmente, a formação das cidades. Interessan 

te porem notar que Tanner não fala em nenhum momento em discu 

tir tambem a nível político ou econômico. 

Ainda há a questão de qual domínio deve ser mais importa~ 

te na E.A.se o cognitivo ou o afetivo. Historicamente, se nos 

lembrarmos do período em que se iniciou a corrida armamentista 

nos EUA contra a URSS, o cognitivo foi mais valorizado, com ê~ 

fase no ensino das ciincias e matemática. Oposto a todo esse 

movimento surge a Era de Aquário, o movimento hippie e toda 

uma contra-cultura jovem nos EUA e na Europa. O Brasil recebe 

as sobras alguns anos depois e já sem consistência. Em contra 

partida da valorização do cognitivo veio então o afetivo, com 

1 i v r o s como " Eu e.6 to u O K, li (I (' ê (1 6 tãO K", e na s a u 1 a s to do e s s e 

movimento se faz sentir, com perguntas que valorizam muito mais 
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o afetivo do que o cognitivo. Parece que agora e hora de ten 

tar equilibrar os dois aspectos citados. 

Ao falarmos de Educação Ambiental é importante que ela nao 

seja confundida com a educação conservacionista. De modo que 

s e p o s s a t r a ç a r c o m m a i s c 1 a r e z a a p r õ p r i a E. A . O" J o uJt n ai o 6 

EnviJtonrnentai Educ.ation" apresenta alguns pontos a respeito de~ 

sa questão: 

- A educação conservacionista e compartimentada e a educa 

çao ambiental é abrangente, porque a primeira focaliza as f10 

restas, a água, o solo, um recurso de cada vez e não a intera 

ção destes. 

- A E.A. reconhece que nao existem barreiras geopo1iticas 

para os problemas ambientais. 

A E.A. atende aos problemas urbanos e a E.C. aos inte 

resses rurai s. 

- As metas da E.A. sao mais espirituais e estéticas, além 

do bem-estar incluindo a preservação, não so do meio ambiente, 

mas também, do homem e sua saúde e a E.C. tem metas utilitárias 

de máxima extração e produção. 

- A E. A. s a b e que o me i o a mb i e n t e é p re o c u p a ç a o d e mil hões 

e a E.C. prevê o conhecimento ambiental nas mãos de um. 

- A E.A. propoe soluções e opçoes abertas, levando em co~ 

ta a interação dos problemas e dos efeitos colaterais de solu 
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çoes unilaterais e a E.C. propoe somente as soluções unilate 

ra i s . 

A E.A. reconhece uma crise ambiental e a E.C. nao. 

A E.A. sabe que não basta educar somente as crianças do 

futuro porque a crise ê presente e prega então a educação tan 

to elementar quanto de adultos. 

- A E.A. quer respostas simultâneas, tanto sociais quanto 

tecnológicas. 

Apresentadas essas questões podemos perceber que quase t~ 

do que se faz em termos de educação e na realidade educaçãoco~ 

servacionista, porque muitas são as publicações onde se fala 

exclusivamente do ar, da água, do solo, mas não dos problemas 

que hoje em dia afetam esses recursos nem de como um pode inter 

ferir no outro. A questão da poluição do ar então quase nunca 

ê citada porque na zona rural o ar não ê poluldo .... 

Uma diferença fundamental entre os dois tipos de educação 

e que a ambiental pretende abordar os problemas junto com a co 

munidade e a conservacionista se baseia em peritos e hoje em 

dia não há mais espaço para se alijar a sociedade de seus pr~ 

prios problemas e das decisões a serem tomadas. A educação con 

servacionista está inserida na educação ambiental. 

3.3 QUEM FAZ EDUCAÇÃO AMBIENTAL? COMO? 

Tanner (1978) descreve rapidamente alguns programas de 

E.A. - "woJtR..óhop.ó" para professores, alunos e comunidade -, cujo 
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objetivo principal ê complementar ou simplesmente começar um 

projeto que lhes seja ütil pessoalmente. Poderá ser uma unida 

de trabalhada em sala de aula ou um contato com leituras lig~ 

das ao tema E.A. Esses wOJt{<.6/10p-6 podem ser oferecidos pelas e~ 

colas da rede particular ou oficial. Além das leituras também 

são sugeridas viagens e aulas-passeio a locais ainda não deg~ 

nerados e outros já alterados de modo a se terem padrões de com 

paração, filmes, peças, debates e muitos outros recursos podem 

ser utilizados na E.A. 

Num a o u t r a á r e a, que n a o a e s c o 1 a n o r m a t i va, f i z e mos um 1 e 

vantamento na revista da UNESCO "O COVl.e.-i..o" a partir de 1973. Fo 

ram selecionados todos os exemplares que tratassem de Educação 

Ambiental ou questões ligadas ao meio ambiente, que nao neces 

sariamente a E.A. Praticamente todos esses artigos tratam das 

quest~es ambientais do Terceiro Mundo, a partir da chamada ex 

plosão demográfica. Fornecem dados que confirmam a crise mas 

não são apresentadas soluções nem possibilidades. As fotos sao 

as mais comoventes possiveis e mostram quase sempre situações 

desesperadoras, mas em momento algum as verdadeiras causas dos 

problemas são tocadas. 

Castri (1980 p.23) diz que "o compoJttamento do homem na 

b-i..o-66eJta ~ cond-i..c-i..onado pOJt -6eu entendimento e -6ua peJtcepçao 

do meio amb-i..ente e da mane-i..Jta como -6e -6itua nele. A natuJteza 

da compJte.en-6ão do -i..ndivZduo aceJtca do -6eu amb-i..ente e um 6atoJt 

chave paJta e-6tabeleceJt objetivo-6 e lutaJt paJta alcançã-lo-6. O 

pJtincipal pJtoblema com que -6e de6Jtontam aquele-6 que -6e ocupam 
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da edueaçao ambiental eon6i6te em eneont~a~ a melho~ manei~a 

de ajuda~ a6 pe660a6, em tod06 06 nZuei6, a toma~em deei65e6 

60eialmente eo~~eta6. O meio ambiente nao pode 6e~ enea~ado 

da me6ma 60~ma que 6e enea~a a matem5tiea, a biologia ou a lin 

9 uagem. t p~eei6 o haue~ uma e.dueaçao diJU..gida no 6 entido de 

~e6 ol ue~ 06 p~o blema6, de modo que 06 alun06 p066 am pe~eebe~ ~ 

pidamente que a e6ieiineia da6 deei65e6 ~elatiua6 ao meio ambi 

ente depende de uma 6é~ie de 6ato~e6 inte~ligado6. 

A primeira Conferência Internacional sobre Educação rela 

tiva ao Ambiente, organizada pela UNESCO, em cooperaçao com o 

Programa das Nações Unidas para o Ambiente, aconteceu em Tbilissi, 

Geórgia (URSS), em outubro de 1977. Nesse encontro foram fixa 

das as seguintes diretrizes: 

A Educação relativa ao Meio Ambiente deveria: 

- Levar em conta a totalidade do ambiente, ou seja, consi 

derar seus aspectos naturais e construIdos pelo homem, tecnoló 

gicos e sociais (econômicos, pollticos, histôrico-culturais,mo 

rais e estéticos). 

- Ser um processo continuo e permanente iniciado 

pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da 

formal ou informal. 

a nivel 

educação 

Adotar uma perspectiva interdisciplinar, utilizando o 

conteudo especIfico de cada matéria de modo a analisar os pr~ 

blemas ambientais através de uma ótica global e equilibrada. 
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- Examinar as principais questões relativas ao meio ambi 

ente, tanto do ponto de vista local como nacional, regional ou 

internacional, para que os educandos tomem conhecimento das con 

dições ambientais de outras regiões geogrãficas. 

Concentrar-se nas situações atuais e futuras do ambien 

te, levando em conta a perspectiva histórica. 

- Insistir na necessidade e na importância da cooperaçao 

a nível local, nacional e internacional para prevenir e resol 

ver os problemas do ambiente. 

Estudar de modo sistemãtico, do ponto de vista 

tal, os planos de desenvolvimento e de crescimento. 

ambien 

- Fazer com que os alunos participem da organização de 

suas pr6prias experiincias de aprendizagem e tenham oportunid! 

de de tomar decisões e de aceitar as consequincias. 

Interrelacionar os processos de sensibilização, aquisi 

çao de conhecimentos, habilidade para resolver problemas e es 

pecificação dos valores relativos ao ambiente em todas as ida 

des, enfatizando sobretudo a sensibilidade dos alunos mais j~ 

vens em relação ao ambiente de sua pr6pria comunidade. 

- Ajudar os alunos a descobrirem os sintomas e as causas 

verdadeiras dos problemas do ambiente. 

- Ressaltar a complexidade dos problemas ambientais e, em 

consequincia, a necessidade de desenvolver o sentido critico e 

as aptidões necessãrias ã sua resolução. 
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- Utilizar os diversos meios educativos e uma ampla gama 

de m~todos para transmitir e receber conhecimentos sobre o am 

biente, enfatizando de modo adequado as atividades práticas e 

as experiências pessoais. (Castri, 1980, p.23) 

A edição de outubro de 1983, do "CoJtJte.-i..o da Une..6c.o", foi 

dedicada ã educação. A publicação mostra aspectos da educação 

em Gana, Corela, Bulgária e fndia, fala da educação da mulher, 

da educação para a paz, da educação permanente, mas em nenhum 

aspecto momento sequer alude ã educação ambiental. Em 1983, as 

questões relacionadas ao meio ambiente, já eram motivo de deb! 

tes e conferências, pois as diferentes populações e comunida 

des cientificas já haviam se manifestado. Acreditamos que não 

se justifica a ausência do tema, uma vez que há uma preocup~ 

ção geral, inclusive de delimitar ou precisar o que vem a ser 

educação ambiental. 

Em 1972, a Unesco promoveu um projeto internacional chama 

do "Ei HombJte. Ij ia B'<o.66e.tz.a (Man and .the. B"<'o.6pfze_JteJ". O Conse 

lho Internacional de Uniones Cientificas (ICSU) criou o Comitê 

Cientlfico sobre Problemas Ambientales (Scientific Comitte on 

Problems of Environment - SCOPE) e as Nações Unidas convocaram 

uma grande conferência sobre "Ei HombJte. lj.6u. Amb..<.e.nte." (O Homem 

e seu Ambiente). A Editorial Blume, de Barcelona Espanha, 

publicou em 1982 uma coletânea de artigos, precisamente 15, es 

cri tos por pesquisadores de várias nacionalidades,procedências 

e realidades, todos na área ambiental e, por incrlvel que par! 

ça, nenhum artigo sobre educação ambiental. 
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A única alusão ao assunto é de M. Batisse, que diz: " 
nenhum pkogkama eientZ6ieo inteknaeional de~te pOkte 

~ek e6ieiente, em paktieulak no~ paZ~e~ em de~envolvimento, e 

que pOIL ~ua vez oeupal/l ul/la ~J'I(U/de. (l!z.ea de Hv6.6a biv6óetza, .6 e til 

um vigoko~ o eomponente edueae.tortal e 6okmaç.ão de upeua..e.MtM" 

(Batisse, 482, In: Sio1i, 1982). 

o autor tambim reafirma a necessidade de formação de tic 

nicos e especialistas em meio ambiente e tambim de formação de 

lideres nessa area. Propõe um esforço para promover o pensa 

mento eco15gico em projetos economicos e de desenvolvimento so 

cia1 e sugere ainda que os projetos de desenvolvimento sejam 

elaborados com a contribuição de economistas, ec510gos, antro 

p510yos sociais e outros especialistas relevantes. 

Dentro do imbito oficial e das instituições no Rio de Ja 

neiro, a FEEMA apresentou em 1976 uma publicação chamada "No 

ç.õe~ de Eeologia paka Pko6e~~oke~ do 19 Gkau". Sua proposta 

principal foi desenvolver o relacionamento da criança com a 

ecologia urbana, a partir de conceitos básicos da ecologia co 

mo a interdependência alimentar entre os seres vivos, interde 

pendência de proteção, interdependência com o meio ambiente e 

com o caráter produtor, comunidades e populações, interrelações 

alimentares, ciclos da natureza, cadeias alimentares e suces 

são, e noções de conservação de recursos naturais. De acordo 

com a publicação da FEEMA, todos esses t5picos devem ser exp1~ 

nados praticamente com aUlas-passeio e aulas onde se discutam 

as diferentes formas de poluição. Entretanto, esta é a unica 
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proposta da instituição na informação com dados mais concretos 

sobre poluição urbana. Nenhum dos projetos desenvolvidos pela 

FEEMA - como o PROTEMA (Proteção ao Meio Ambiente), o ECODESE~ 

VOLVIMENTO, o VIMA (Vigilantes do Meio Ambiente) - nenhum de 

les trata das questões relativas à poluição do ar nas grandes 

cidades, nem sugere qualquer tipo de medida a se tomar, a nao 

ser tratar das leis que regem tanto no âmbito federal como es 

tadua 1 . 

A FEEMA levou às comunidades atraves do PROTEMA (Programa 

de Treinamento e Mobilização de Comunidades para o Meio Ambie~ 

te), temas como água, esgotos, agrotóxicos, lixo, queimadas etc. 

O Programa era fornecido atraves de aulas para a comunidade, mas 

não foi realizado nenhum trabalho nos municfpios com problemas 

de poluição do ar. Alem disso, o tema só veio a baila num tex 

to que faz parte de um audiovisual intitulado "pJte.ve.n{Jt é ma,,[.6 

baJta~o que. cOJtJt,,[g,,[Jt", como mais um dado sobre a conservaçao e 

preservação dos reCUt'SOS Ilatllt'ais 1'('lIoviívpis l' 1I\10-1·(lIlOviívpj·;. 

A FEEMA manteve tambem um convênio COI1l o MOBRAL (Movime~ 

to Brasileiro de Alfabetização) e os temas apresentados eram de 

sentido prático. Ou seja, "Como con.6,tJtu,,[Jt uma pJt,,[vada com 60~ 

.6a .6e.ca", dentre outros. Nada que se referi sse ao tema "Como 

lu~aJt con,tJta 0.6 al,to.6 J.nd,tce..6 atllb~.e.n;ta,,[.6 de SOZ'" 

Ainda pela FEEMA foram editadas algumas publicações pelos 

di ferentes departamentos como o "Con~Jtole. da polu..ição da.6 âguaó 

na Jte.g,,[ão da.6 ba,,[xada.6 l,,[~oJtâne.a.6", "Manual de. pJtote.ção ao.6 ma 



90 

nanc..{a.{.6 hldlt.{c.o.6", "Manuai c.omunLtâlt.{o de lte6.f.olte.6:tame,l'tto", 

"A-6 6undaçõe.6 como .{n.6:tltumento de. aç.ão do E.6.tado" etc. Nenhuma 

publicação sobre poluição do ar. 

Outro projeto da FEEMA, com o apoio da FINEP, desenvolveu 

trabalho junto a comunidades faveladas do Rio de Janeiro e p~ 

b1icaram os resultados sob o titulo "A 6ave.ta e o me.{o amb.{en 

te da c.omwÚdade" em dezembro de 1982. A proposta e de educa 

ção ambiental e organização comunitãria para açoes po1iticas 

dentro da prôpria comunidade, mas não foi falado em poluição 

do ar. A ausencia do tema nos programas de educação ambiental 

da FEEMA, por exemplo, se deve muito ã politica traçado nos Pla 

nos Nacionais de Desenvolvimento. 

O Minist~rio do Planejamento e Coordenação apresentou em 

1968 o Programa Estratégico de Desenvolvimento para o periodo 

de 1968-70. Nesse programa, não havia nenhuma referencia ã edu 

cação ambiental. Em 1970, foi lançado o programa de combate 

ã poluição nas "Meta-6 <', 13a6t'6 plllta Ação de Govetulo", no qual 

falava-se do agravamento da poluição do ar no Rio de Janeiro e 

em São Paulo. Apontavam-se as medidas: estabelecimento de nor 

mas nacionais de controle da poluição ambiental e assinatura 

de convenios com governos estaduais e municipais para estudar 

os problemas da poluição e controlã-los. 

No I Plano Bãsico de Desenvolvimento Cientlfico e Tecnolô 

gico (PBDCT) de 1973/1974, a Pesquisa Fundamental e Pôs-gradu~ 

ção na ãrea de meio ambiente apresenta o item "Educ.ação Amb.{e!!: 

ta.t", definindo-a como o estudo das relações do homem com seu 
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ambiente e o necessãrio equi11brio ecológico. Enfoca as conse 

qu~ncias da fome, da mis~ria, da pobreza e da ignorancia nos 

desenvolvimentos humano, social e cultural. Relaciona densida 

de demogrãfica e padrões de bem-estar e procura dimensões in 

ter-culturais capazes de criar uma mentalidade mais adequada â 

preservação do meio flsico, mostrando como a sobreviv~ncia do 

homem depende de suas atitudes em relação ao seu ambiente. 

Ainda no I PBDCT hã a conceituação de Educação não-formal 

como aquela que "d..i.z lte.6pe,i..to ao de.6envolv..i.mento de pltogltama.6 

e duc.ac...i. oHa..i.6 e de!. C!H.6-tllO <'-111 uutlta.6 <!.Ht..i.dade.6 e.. -fuc.a,l.6 (6olta do 

.6..i..6tema on..i.e.{.al e noltmat..i.vo). Supõe e.6tudo.6 ltelat..i.vo.6 a e.6tlta 

t~g..i.a.6 de mot..i.vaç~o palta e.6tudalt e Qomplteendelt a Iteal..i.dade e 

metodúlog..i.a.6 c.apaze.6 de nltut..i.n..i.Qalt em amb..i.ente.6 meno.6 noltma..i..6 

Qomo a emplte.6a, o hO.6p..i.tal, a ..i.glteja ou a.6 a.6.6oQ..i.açõe.6 plton..i..6 

.6..i.ona..i..6 e ltec.lteat..i.va.6. Anal..i..6a a ut..i.l..i.zaç~o e pltodut..i.v..i.dade~ 

tec.nolog..i.a educ.ac...i.onal em pltojeto.6 e.6peQ..i.a..i..6 0.6 ma..i..6 valt..i.ado.6, 

..i.nc.lu..i.ndo pltogltama.6 c.omo a Iteeduc.aç~o palta velho.6". 

o I Plano Nacional de Desenvolvimento (PND), para o peri~ 

do de 1972/74, não faz qualquer refer~ncia ã poluição do ar, 

ã educação conservacionista ou ambiental, nem toma conhecimen 

to de exploração dos recursos naturais renovãveis e não-renovã 

veis. 

o 11 PND, periodo 1975/79, apresenta no capitulo IX o te 

ma "Ve.6 en vol v..i.mento ultb ano, c.o ntltole da polu.-i. ç~o e plte.6 eltvaç~o 

do me..i.o amb..i.ente" , que propõe o controle da ocupação do solo 
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urbano, pois atribui a poluição ã densidade demogrãfica. Sug~ 

re também a descentralização desses grandes centros urbanos, 

desencentiva industrias nas ãreas jã poluidas e acrescenta que 

a poluição não pode impedir o desenvolvimento dos paises que se 

encontram em situação semelhante ao Brasil. Propõe ainda a de 

fesa do patrimônio natural e acusa indústrias e automóveis co 

mo os responsáveis pela poluição e destruição da natureza. Na 

area de educação, não cita nenhum tipo de questão ambiental. 

o 111 PNO, periodo 1980/85, nao fala nada sobre meio ambi 

ente e educação, sobre nenhum tipo de educação ambiental ou con 

servacionista. No âmbito mais geral da poluição, há uma pre~ 

cupação policial, de fiscalização, e cita a poluição como um 

fato a ser identificado, acompanhado e fiscalizado. 

o I PNO: Nova Repub1ica, periodo 1986/89, também nao se 

refere a educação ambiental no capitulo de educação, seja no 

que se refere ã po1itica ambiental, que procura formular e im 

plementar programas de educação ambiental em todos os niveis 

(p. 217), seja ao adotar exigências que restrinjam a emissão 

de gases e particulas poluentes dos motores ã combustão. 

Aproveitando opiniões dos especialistas aqui já citados, 

queremos então, apresentar nossa visão de educação ambiental. 

Antes de mais nada, a educação ambiental precisa de uma base 

cientifica, ou seja, a ecologia, para que o meio ambiente po~ 

sa ser entendido e para que se estabeleça uma linguagem comum. 

Num segundo momento, é necessário distinguir o meio a ser tra 
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balhado, se urbano ou rural, porque os fenômenos que ocorrem 

nas grandes cidades são diferentes dos que ocorrem no ambiente 

rural. As variantes para análises dos problemas vão variar,e!!! 

bora os principios da ecologia se mantenham. 

A partir da definição da área a ser estudada, acreditamos 

que é necessãrio estabelecer também a diferença entre educação 

conservacionista e educação ambiental. A educação ambiental não 

deve ser compartimentada, pois um ecossistema funciona em rela 

ção e não isoladamente. Não se deve imaginar que o ciclo do 

carbono na biosfera terrestre seja estanque da própria vida ani 

mal e vegetal. No planeta terra e em todo o universo tudo e 

todos se relacionam. A educação ambiental não deve se preoc~ 

par somente COIll o aspecto lIl11tel'iill de Ulll ciclo, pois COIIIO sabe 

mos, as condições ambientais do meio urbano, degradas que sao, 

são antes de tudo fruto de um modo de organização Sócio-polit! 

co e econômico. 

Nas grandes cidades há um agrupamento muito grande de pe~ 

soas, e isso é fruto e consequência de problemas ambientais. Cer 

tamente acreditamos que essa situação tem base econômica e 

pOlitica. A educação ambiental ultrapassa as fronteiras da es 

cola normativa, alcançando as ruas, os clubes, as casas, a te 

levisão, os jornais, as revistas em geral. Ela se faz de for 

ma correta ou não a cada segundo em todos os lugares. E não p~ 

de ser delegada somente a especialistas, pois acreditamos que 

faz parte da rotina e da própria vida. 
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Aqui se coloca então uma questão: como fazer então essa 

educação ambiental? O que ela é nós sabemos, mas como suas fron 

teiras são imprecisas, torna-se mais difícil tentar responder 

ã pergunta. Porém, podemos intuir que ela tanto pode ajudar 

no processo de transformação social e econômico quanto pode vir 

de qualquer mudança nessas áreas. Na verdade a educação ambi 

ental, num país do Terceiro Mundo, existe o tempo todo, só que 

atendendo a interesses de repasse de ideologias alienígenas,pois 

não podemos negar que a televisão ou os jornais estejam fazen 

do "e.duc.ação ambie.n-taf.". 

O aspecto que envolve a questão ambiental e as ideologias 

a que somos subordinados assume características próprias em c~ 

da país, politicamente falando. Todos sabemos que na Alemanha 

Ocidental, em Berlin, no inverno, muitas vezes o alerta de PE. 

luição do ar e acionado e a população não pode trafegar nas ruas, 

nem de automóvel e nem a pe. A Alemanha não é um país do Ter 

ceiro Mundo. Quantas manifestações nao ocorrem por ano na Ale 

manha? Perguntamos então se alguma providência está sendo to 

mada nas raizes do problema? Acreditamos que não, realmente. 

Na verdade, um dos que poderiam fazer a educação ambien 

tal seriam os meios de comunicação de massas, mas conforme te 

remos a oportunidade de ver mais adiante, eles são altamente 

comprometidos com o poder, grupos de pressão econômica e com 

o próprio Estado, que quanto mais corrupto ou autoritário, me 

nos pensa em sua população, sua sociedade civil. 
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Concordando com Terradas (1978), acreditamos que um indi 

viduo possa sentir-se ecologista assim como socialista, anar 

quista, social-democrata ou conservador, porque o ecologismo 

está presente a todo instante na vida das pessoas. A educação 

ambiental prev~ tambim uma tomada de posição politica. Não p~ 

de ser apolitica, pois não pode colocar-se à margem das deci 

sões, na medida em que se propoe a interferir e pensar as ba 

ses da forma de dominação do homem sobre si mesmo e sobre a na 

tureza. 

A educação ambiental está relacionada com a ação polTtica, 

interligando-a às questões sociais, econômicas e naturais (da 

Natureza). Deveria ser encontrada num nivel não-ideológico, 

aos nossos olhos, não defendendo interesses de particulares ou 

de grupos que detêm o poder. Essa educação ambiental de que 

falamos, não se dá somente no nível cognitivo, mas também no 

a f e t i vo . A i m p o r t â n c i a de s e te n t a r v i ver num m e i o a mb i e n te s a 

dio estã ligada também à questão do prazer e não somente da so 

breviv~ncia. O mundo não deve ser visto como algo a ser domi 

nado e controlado, mas tambim como algo a ser usufruido afeti 

vamente. 

Por outro lado, a educação pode despertar nos individuos 

tambim o aspecto afetivo, na relação do homem com a natureza. 

Principalmente nas crianças deveriam ser trabalhado antes de 

tudo o aspecto afetivo, pois acreditamos que devemos partir sem 

pre de experiências já vividas para novas experiências. A re 

flexão permite o crescimento. 
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Pesquisas de psicólogos e alguns comentários autobiogrãfi 

cos de pessoas que de alguma forma estão envolvidas com os pr~ 

blemas ambientais, confirmam que as pessoas são mais propensas 

a se identificarem com um lugar do que com um conceito mais g! 

ral de "me.--io amb--ie.n.te." , e que elas se tornam ambientalmente pre~ 

cupadas quando observam mudanças indesejáveis ocorrendo. 

E n tão, a e d u c a ç ã o a m b i e n tal d e ve s e t o r n a r m a i s f ã c i 1 q ua.!':!. 

do as alterações ambientais são facilmente percebidas pela p~ 

pulação. A questão se torna mais complicada quando o objeto de 

estudo não é perceptível, como a poluição do ar ou da água. O 

desconhecimento de um fato também impede que haja possibilid~ 

de de mobilização no sentido da educação ambiental corretiva. 

O ideal seria uma educação ambiental preventiva. Acreditamos 

ainda que haja uma grande diferença entre a educação ambiental 

e a educação conservacionista, e concordamos COIII as noçoes já 

apresentadas. 

Ainda resta uma questão, e talvez tão complexa quanto a 

própria tentativa de definir educação ambiental: Quem pode fa 

zer a educação ambiental e como? Alguns autores nos ilustra 

ram com suas opiniões. Certamente, quando Tanner (1978, p.43) 

qua ndo diz "q ue. 0.6 E.6.tado.6 UH-t do.6 de.ve./t-iam a.6.6 um-i/t a i-ide./tan 

ça no e..6tabe.le.c.--ime.n.to de. um piane..ta humano, hab--i.táve.i, um piE:. 

ne..ta ag/tadáve.i, no quai a nO.6.6a de..6c.e.nd~nc.-ia pO.6.6a v--ive./t ... . ", 

está apresentando a educação ambiental a nível ideológico, até 

ingênuo, talvez. De fato, a educação ambiental se faz por meio 

diretos ou por mecanismos indiretos, conforme teremos a oport~ 

nidade de mostrar. 



97 

Uma vez que descartamos a sugestão de Tanner (1978) ou de 

qualquer outro com idiia semelhante, afirmamos que a educação 

ambiental deve abordar aspectos macroscópicos e microscópicos, 

trabalhando as questões ambientais a partir de problemas palpi 

veis e imediatos. Só depois, então nos reportaremos a outras 

questões que podem se apresentar até abstratamente, devido a 

distância, por exemplo. O que queremos dizer é que a educação 

ambiental deve começar das questões das diferentes comunidades, 

de modo que possa ir formando o quebra-cabeças pouco a pouco e, 

que de posse de mecanismos ecológicos para entendimento da na 

tureza, os individuos possam se reportar a aspectos mais am 

plos. O importante é despertar nas pessoas o raciocinio e a 

consciência ecológica, que vai além da própria ecologia. 

Quem tem condições de ajudar nesse processo? Digamos que 

os profissionais na irea de meio ambiente, fornecendo subsidios 

para professores, diretores de escolas, diretores de empresas, 

jornalistas, diferentes profissionais liberais, dentre muitos 

outros. A metodologia vai depender muito do local onde se di 

esse encontro. Pode ser um clube, uma empresa de engenharia, 

um jornal. Prioritirio é que a relação nao seja autoritiria. 

A educação ambiental, em 1977, foi tema de um Programa s~ 

bre Meio ambiente, organizada pelo Unesco, e 12 pontos foram fl 

xados como diretrizes, no aspecto da educação ambiental. Resta 

saber qual o cunho ideológico dado na pritica. 
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A educação ambiental, para ser íntegra, nao pode ser ideo 

lógica, mas isso e o que vem ocorrendo, porque o uso político 

do discurso ecolõgico está presente em todos os lugares. Já vi 
vemos o movimento "h-ipp-ie", que foi absorvido pelo sistema. Ag~ 

ra, com a velocidade de produção de tecnologia e o ritmo desen 

fre~do que os meios de comunicação possuem, mais rapidamente 

então houve a absorção da ecologia a serviço das ideologias do 

poder. 

Os jornais poderiam fazer a educação ambiental, mas estão 

comprometidos com o Estado e grupos econômicos poderosos,a quem 

não interessam mudar as relações de produção. Os meios de co 

municação de massas tem função informadora e formadora. Na pr~ 

tica, os mídia não informam corretamente uma vez que as notí 

cias possuem dados errados ou omitem os corretos. Quanto ao 

aspecto da formação, formar sim, mas segundo os interesses da clas 

se dominante. 

Quem deveria fazer educação ambiental seria a própria Fun 

dação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (FEEMA) que, por 

seu estatuto, tem a função de educar a população. Na 

de isso não acontece, nem como um programa nem como 

dentro da instituição. A questão da poluição do ar, 

real ida 

espasmos 

objeto 

maior de nossa pesquisa, não e sequer mencionada em nenhum pr~ 

grama de ação comunitária. 



CAPfTULO I V 

A IMPRENSA E O MEIO AMBIENTE 
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o papel dos veículos de comunicação de massas é de funda 

mental importância como informador e como formador. Dentre os 

veículos, falaremos aqui da imprensa, principalmente porque as 

notícias escritas podem ser relidas e repensadas, o que nao 

a c o n t e c e c o m o rã d i o e a te 1 e v i são, sal vos e o p r o g r a m a f o r g r~ 

vado pelo ouvinte ou te1espectador. A imprensa tambem merece 

nossa atenção porque falaremos aqui de um contexto urbano cu 

jos índices de alfabetização são maiores que no meio rural. A 

imprensa é o meio de comunicação que geralmente limita seu in 

fluxo ãs elites urbanas, multiplicando mais tarde o referido 

influxo indiretamente através de outros meios de comunicação, 

eletrônicos ou nao. A clientela consumidora dos jornais nece~ 

sita também de dispor de um mínimo de renda para poder adquirir 

os exemplares diãrios, fato que molda a forma é o conteudo da 

imprensa e afasta os setores marginais e de baixa renda. 

Na tentativa de esclarecer o papel do jornal como educa 

dor não-formal, passamos agora a apresentar o que e um jornal. 

Achamos importante a apresentação de um breve histórico para 

mostrar que nem sempre os jornais foram tão comprometidos com 

os interesses particulares como agora. Esse compromisso se dã 

pela forma de sobrevivência da imprensa. Por outro lado, teo 

ricamente existe a pergunta: O que é jornalismo? Tentamos tam 

bem responder a pergunta segundo alguns teóricos. De posse des 

ses aspectos, passamos a discussão das notícias sobre dióxido 

de enxofre publicadas nos jornais do município do Rio de Janei 

ro, durante os anos de 1982/83. 

BIBLIOTECA 
FUNDA~O GEf\)LIO VARGAS 
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Encerramos o capitulo apresentando qual ~ o papel dos jO! 

n a i s • 

4 . 1 H I S T O R I C O VA I AI r R E N S A NO B R AS I L 

Em 1821, a imprensa começou a "fLe.6p,[Jz.afL", por causa da re 

volução constitucionalista portuguesa. O "CofLfLe-to BJzMilien.óe" 

dedicava-se aos problemas do Brasil e liderava, tanto quanto 

os passos da vitõria de 1822 . 

possivel, 

. 0 perlodo de 1808 a 1880 foi farto em assunto para a im 

prensa, pois o Brasil foi palco da abdicação de 7 de abril, da 

revolta dos negros na Bahia, do II Reinado, da guerra do Para 

guai, dentre outros fatos marcantes. Em 1875 surgiu o "PfLovI.!::!:. 

c..-i.a de são Pauto", hoje "O E.6tado de são Paulo". A imprensa nes 

sa ~poca abrigava tamb~m ilustres jornalistas, militantes de 

vãrias posturas po1iticas. 

O rumo que a imprensa tomou foi, sem dúvida, o mesmo do 

mundo em geral, com a divisão do trabalho, especialização e a 

distribuiç~o r"ilcional df' r"espollsélbilidades. rOI' forçil dil ilbo 

lição da escravatura e da Proclamação da República, a imprensa 

era participante nessa elJoctl. llll 1U91 fo"Í fundado·o ")uJtuaC du 

BfLa.6.-i.l" e, em 1901, o "CofLfLe.-i.o da Manhã". 

A Primeira Grande Guerra determinou um jornalismo objet! 

vo, tanto do ponto de vista t~cnico quanto de conteúdo. segui~ 

-se então a fase das grandes tiragens e o jornalismo, neste p! 

riodo moderno, viveu novas perspectivas com a Revolução de 
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30 de abril, perspectivas que logo foram fechadas pela sombra 

da censura e do uso ideológico dos meios de comunicação de mas 

sas pelo Estado Novo. O Estado interferia diretamente no di 

reito ã expressão. A grande imprensa lutou pela reconstitucio 

nalização do Pais, ajudando na queda da ditadura e participa~ 

do da recuperação democrãtica. 

A fase moderna da imprensa caracterizou-se tambem pela 

quantidade de informação que a ela chegava e que tinha que ser 

selecionada. O sensacionalismo começou a se fazer presente, 

como apelo, apoiado na legislação, que o permitia na imprensa. 

O jornal ã partir de 1930, tambem começou a sofrer pre~ 

soes, principalmente na questão da materia recomendada. Passou 

a ser porta-voz de grupos de pressão, quando cedeu a essa pre~ 

são, vinda de grupos não eram necessariamente o Estado, como 

aconteceu no periodo do Estado Novo, que adotou uma ideologia 

própria e impôs seus controles por meio da censura direta aos 

meios de comunicação. Foi o chamado "4egime de 4alha", ã par 

tir de 1939, com o Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) 

criado pela Administração Federal para controlar a imprensa e 

regulamentar a censura. Os processos eram resolvidos por um 

Tribunal de Segurança Nacional e a maioria da imprensa adapto~ 

-se a esse regime ditatorial e aceitou as exigências do DIP. 

Diante desse silêncio e conivência, a imprensa ia se tor 

nando uma organização industrial. Muitos com o dinheiro do g~ 

verno e a custa de favores püblicos, passaram de semanãrios ã 



103 

diários. Cuidar de si mesmo era mais interessante do que lu 

tar pela reconquista da legalidade democrática. 

Em 1945 a ditadura caiu e a imprensa readquiriu a liberd~ 

de de expressão. Na Constituição de 1946, o capitulo lI, "Vo.6 

d~Jte~to.6 e. gaJtant~a.6 .i:.nd~v~dua~.6", no art. 141, parágrafo 59, 

dizia: "E a l~vJte. a man~6e..6taç.ão do pe.n.6ame.nto .6e.m de.pe.ndê.nc.-ta 

de. .6e.n.6uJta, .6alvo quanto a e.6pe.t~c.ulo.6 e. d~Ve.Jt6~e.6 pübl~c.af., , 

Jte..6poflde.ndo c.ada um n06 c.a606 e. na 60Jtma que. da le~ pJte.C.WUM, 

pe.l06 abu.6o.6 que. c.ome.teJt. Não é pe.Jtm~t~do anon~mato, é a.66eg~ 

Jtado d~JteLto de. Jte..6 pO.6 ta. A publ~c.aç.ão de. l~ VJtO.6 e. pe.Jt~õ d~c.o.6 

não de.pe.nde.Jtã de. l~c.e.nça do pode.Jt pübl~c.o. Não .6e.Jtã, pOJte.m, 

tole.Jtada pJtopaganda de. gue.Jt~a, de. pJtoc.e.6f.,o.6 v~ole.nto.6 paJta 6U~ 

veJtte.Jt a oJtde.m polZt~c.a e. 6oc.ial, ou de pJtec.onc.e.ito6, de Jtaç.a 

o u de. c.l a6.6 e. " (I n: B a h i a, 1 9 72, p. 83). 

No Brasil sempre houve o jornalismo partidário, mas o ide~ 

lógico e recente e suas origens, ate a presente data, (segundo 

Bahia, 1972) não foram estudadas profundamente. Sabe-se no en 

tanto que transcende a correntes politicas atuais e tem muitas 

de suas fontes geradas nos movimentos regionalistas que depois 

detiveram o poder po1itico em estados como o Rio Grande do Sul 

e são Paulo. 

Em 12/11/53 foi criada a Lei de Imprensa, como fruto do 

restabelecimento da ordem democrática consubstanciada na Carta 

Magna. Nessa lei, os delitos do jornalismo tinham situação es 

pecial. Depois de 1964, o pais conheceu um novo conceito de 
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Informação inspirado na doutrina da Escola Superior de Guerra 

e o primeiro sinal foi a criação do Serviço Nacional de Infor 

mação (SNI). A informação passou, então, a ser questão de se 

gurança nacional. 

Em outubro de 1965, o então presidente Castelo Branco bai 

xou o Ato Institucional nQ 2 e, em dezembro de 1968, quando o 

presidente Costa e Silva baixou o Ato Institucional nQ 5, a im 

prensa perdeu vãrios jornalistas e a livre expressão ficou proi 

bida. O Congresso Nacional foi fechado, não havia mais o "ha 

be.a.6 c.oJtpU.6" para crimes políticos. A censura previa a todos 

os meios de comunicação foi imposta e o certificado de libera 

ção da censura para qualquer forma de expressa0 de pensamento 

no Brasil tornou-se obrigatório. O SNI exercia o controle e 

ditava o comportamento dos canais administrativos de informa 

-çao como fontes. 

Depois do SNI, o governo expandiu seu aparelho de relaci~ 

namento público mantendo o Serviço de Imprensa da Presidência 

da República, mas criando um escalão mais alto, a Assessoria 

Especial de Relações Públicas. Bahia (1972, p. 93-4) afirma 

que a missão do novo jornalismo e tamb~m educar. "Roque.te. Pin 

to não di.6.6oc.iava a e.duc.ação ria de.moc.Jtac.ia, da .iivJte. manióe..6t~ 

ção da pa.iavJta. Dizia e..ie., que. paJta have.Jt de.moc.Jtac.ia ê pJte.c.~ 

.60 haveJt educ.ação e .iibeJtdade de e.xpJte.6.6ão". A afirmação a ni 

vel teórico e interessante, mas antes devemos tentar responder 

ã pergunta: De que vive a imprensa? 
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4.2 DE QUE VIVE A IMPRENSA? 

Ela já viveu da subvenção oficial e da contribuição part~ 

dária, dos recursos obtidos através de anuncios e assinaturas, 

da venda avulsa e de financiadoras. Quando a imprensa entrou na 

fase industrial, o proprietário único foi substituido pela so 

ciedade anônima de maiores recursos financeiros e a figura do 

dono cedeu lugar ã do empresário. A subvenção oficial não de 

sapareceu, mas as três maiores fontes de renda atualmente para 

os jornais sao: a publicidade, os grupos econômicos e os leito 

res. 

Certamente que num regime de livre-iniciativa, os jornais 

estão sujeitos não só a pressoes do Estado, mas também de gr~ 

pos econômicos. Para uma melhor definição da situação econômi 

ca da imprensa, mesmo num jornal prospero, sério, responsável, 

com boa receita de publicidade, Ira public.idade. de.c.oILILe. natuILaf 

me.nte. de. c.ondic.ioname.nto~ tai~ que. ~e. tOILna pILatic.ame.nte. impo! 

~lve.l di~~oc.iâ-la da pILe.~~ão de. gILupo~ e.c.onômic.o~. Ela ê a e.x 

pILe.~~ao mate.ILial de.~e.nc.ade.ada não ne.c.e.~~aILiame.nte. eont~a, ma~ 

.6obILe. a 1-mpILe.n~a". (Bahia, 1972, p.129) 

Atualmente, uma das formas da imprensa se manter economi 

camente estável é através de monopólios e estes muitas vezes 

possuem um manto de liberdade e independência mas na realidade 

controlam o rádio, a imprensa, a televisão e o cinema, atingi~ 

do todos os seus aspectos: da simples distribuição de noticias 

até as agências telegráficas e de publicidade. 

., . 
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Pierre Denoyer (In: Bahia, 1972, p.131) assinala que na 
medida em que a imp/ten~a ~e to/tna indu~t/tia.f., ~obem a ~ua c.abe 

ça p/teoc.upaçoe~ mai~ me/tc.anti~. E~~a evo.f.ução /tec.ente exp.f.ic.a 

pOflqUe. ~e.u~ di/tige.nte.~ tanta~ ve.ze..6 pa/tec.e.m pe/tde./t de. vi6ta 

.6e.u pape..f. p/timo/tdia.f. de. ve.Ic.u.f.o de. opinião, .6ua óunção in6o/tm~ 

tiva, .6ua mi.6.6ão e.ducativa e. ~Ua.6 p/tóp/tia.6 /te.6pon.6abi.iidade..6 

c.o/t/te~pondente.6 a p/tivi.i~gio~ tão a.f.to~. O~ monopólio.6 e :t/tU.6 

te.6 /'LO c.ampo da inóo/tmação c.orz.6titui/tiam e. c.on~tituem um meio 

pe.f.o qual 0.6 g/tupO.6 e.c.onômic.o.6 pode.m cont/to.ia/t a opinião no .6~ 

te.ma democ/t~tico. No jo/tnali6mo mode./tno, o monop5lio, ainda 

me~mo o do E~tado, /tep/te..6enta uma c.ont/ta6ação, uma viol~ncia 

e.xe./tc.ida con:t/ta a di/teito de. c.ada homem de. .6e./t .6uóic.iente.mente 

in fi o/tmado, oJtientado e e.6 c..f.a/te.c.ido, .6 em c.o ndic.io namento.6 de 

(Bahia, 1972, p.13l) 

Na verdade, o controle no campo da informação é uma tra 

ma. Guareschi (1985) concorda com a Escola de Frankfurt, qua!!. 

do esta defende a tese de que a luta revolucionária da classe 

operária foi diminuida pela cooptação pelo sistema e pelo con 

trole dos aparelhos repressivos. Os meios de comunicação de 

massas atualmente veiculam mensagens com cunho ideológico, nao 

só através de textos produzidos pelos jornalistas, que são es 

colhidos a dedo, mas também pela postura da empresa jorna1f~ 

tica. 

Para exemplificar, podemos observar que na América Latina, 

a grande imprensa está comprometida com os interesses maiores. 

As empresas "O G.f.obo", por exemplo, estão vinculadas ao grupo 
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Time-Life, que possui investimentos no Brasil através da assis 

tência técnica e financeira ã TV Globo (RJ) e Paulistas (SP). 

o início do império Globo teve suas origens no Grupo Time

Life dos EUA, e até hoje não se conseguiu clarear esses primel 

ros passos. Esse grupo, no Brasil, se liga também ã editora 

A b r i 1. S a b e - se, pore m, que em 1 962, a TV G 1 o b o e s t a va e m f a se 

de implantação e então aceitou a oferta do Grupo Time-Life no 

valor de 5 milhões de dõlares, para que pudesse dar o arranco 

inicial. Esse dinheiro entrou por vias indiretas, sob outros 

pretextos e justificativas, que não o real. 

A injeção de dinheiro veio em 1962, mas so em 1965 houve 

a inauguração da TV Globo. Nessa epoca, os que assumiram o p~ 

der, os militares, precisavam dos veículos de comunicação de 

massas em seu poder para legitimar essa nova postura política, 

pois não possuiam realmente essa legitimidade. Esse escândalo 

foi descoberto pelo então presidente da Associação Brasileira 

de Emissoras de Rãdio e Televisão, Assis Chateaubriand,que tam 

bem era diretor do Grupo Associadas. 

Os planos da Globo consistiam na criação de um conglomer~ 

do com fins comerciais, que participariam na mobilização da 

opinião publica, em favor do governo da "Jtevolução", além de 

servir da canal para entrada de capital estrangeiro no País, 

como jã acontecera em outros países da América Latina. 

Conforme ainda nos mostra Caparelli (In: Guareschi, 1985, 

p. 47), rIa aJt-tic..ulação de in-teJte.6.6e.6, no c..a.6O Globo-Time-Li6e, 

:,:. 
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pa~ece e6ta~ ligada a e66e~a do Vepa~tamento de E6tado No~te

AmefLic.ano. Enquanto.6e de.6eHvofviam a.6 negociaçõe6, o p~e.6:!: 

dente Ei6 enhowefL de.6ignou ClaifLe Luce como no va embaixatfLiz ame 

~icana no BfLa6il. OfLa, CfaifLe Luc.e que já 60fLa embaixatfLiz na 

It;fia, e~a mulhefL de HenfLy Luce, pfLopfLietã~io do g~upo Time

Li6e. Contudo, o Senado AmefL,Lcano vetou a ind.Lcação pfLovoca!]: 

do uma fLeação de e.6cândafo do jOfLnaf O Gfobo, do Rio de Janei 

~o. Uma CPI chego u a conclU6 ão de que o acofLdo Gfobo - T ime- Li 

6e e~a incon6titucionaf. O então p~e6idente Ca.6telo BfLanco, em 

vez de ca66a~ a conce.6.6ão, deu 90 dia.6 pa~a que a .6ituação 6e 

fLegufafLiza66e" . 

Atualmente a Rede Globo possui, alem de 49 canais de TV em 

to d o o B r a s i 1, u m j o r n a 1, d u a s c a s a s e d i t o r as, um c e n t r o de p r~ 

dução de audio-visuais, um centro de teleducação, quatro gal! 

rias de arte, a Indústria Eletrônica S/A, Instalações de Tele 

comunicações Ltda e a Empresa de Produções de Espetáculos

V 1 as 9 1 o (I n: G u are s c h i, 1 985, p. 48). 

Com seu exemplo, Guareschi (1985) pretende apresentar a 

presença das ideologias, principalmente norte-americanas, den 

tro dos meios de comunicação de massas. O imperialismo norte

americano e mais intenso nas redes de televisão, e a explic~ 

ção que se dá é que apõs a 11 Guerra para a expansão dos inve~ 

timentos norteamericanos, com excessão da area do Caribe, era 

mais interessante introduzir novas técnicas do que competir com 

as jã existentes. 
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Faraone (1973) afirma tamb~m que existem dois grandes ce~ 

tros de poder harmõnicos, mas que apresentam diferentes n uan 

ces e atributos ocasionais: as oligarquias locais e o eixo eco 

nômico e polltico do imperialismo. O primeiro exerce maior in 

fluência na imprensa, enquanto o segundo ê decisivo na televi 

sao. -Se observarmos bem, veremos que a imprensa não tem dis 

tribuição nem o alcance da televisão ou do rádio, ficando res 

trita ã clientela alfabetizada urbana. A imprensa não ê cosmo 

p o 1 i ta, ma s re g i o n a 1 . 

No exemplo de Guareschi, ê interessante nao perdermos de 

vista que a Rede Globo de Televisão possui também um jornal e 

que trata dos problemas ambientais de forma diferente. Os jo~ 

nais não situam os problemas ambientais do Rio de Janeiro e mui 

to menos a televisão. Ambos deslocam o meio ambiente, para ou 

tros espaços geográficos. Os jornais nao falam de poluição do 

ar, que e um fenômeno urbano e regional e a televisão se 1imi 

ta a ser cosmopolita numa visão conservacionista. 

4.3 O QUE E JORNALISMO 

O jornalismo, com todos os recursos que possui, produz a 

comunicação co1eti va e "Jte.pJte..6e.l1ta a 60Jtma pe.la qual o púbLtc.o 

paJtt~c.~pa da v~da .6oc.~al, d~Jte.ta ou ~nd~Jte.tame.nte.. JOJtnal~.6mo 

.6~gn~6~c.a o Jte.g~.6tJto e. a apJte.c~aç~o do.6 acontec~mento.6 de ~nte 

Jte6.6e ge.Jtal, a tJtan.6m~.6.6~o de ~n6oJtmaç~e.6, 6ato.6 ou notZc.~a.6, 

c.om exat~d~o, c.laJteza e Jtap~dez, c.onjugando pen.6ame.nto e açao. 

O joJtHal~.6mo e uma aJtte, uma tec.l-úca e uma c.~ênc.~a, um pJtoc.e..ó.óo 
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hi4t5~iQo, uma neQe44idade humana e 40Qial na 40Qiedade de ma4 

4a4. Na 40Qiedade mode~na o jo~nali4mo 6ala Qada vez mai4 a 

linguagem Qoletiva. No meQani4mO da4 4ua4 ~elaçõe4 QOn4tante4 

Qom a comunkcaç~o, at~avi4 do jo~nal, do ~~dio, da televi4~0, 

do cinema e de tod04 04 mei04 de t~an4mi44aO de in60~maçõe4, o 

jo~nali4mo tem a4 QhaVe4 da m~tua Qomp~een4aO, da p~04pe~idade 

naQional, do~ an6ei06 da opini~o p~blica, da6 conqui6ta6 huma 

na~ e da paz mundial. 

VaI po~que o jo~nali6ta OQupa uma p06iç~0, talvez a mai4 

impo~tante no 6eio da QomuniQade. O homem mode~no, p~oduto da 

educaçao em ma66a, ce~Qado da6 60licitaçõe6, p~e66õe6, ten6õe4 

e da6 di6t~açõe6 a6 mai6 dive~6a6, 6en6ibilizado po~ p~oblema6 

e de6a6i04 06 mai6 QompleX06, i também 6undamentalmente inte 

~e66ado no melho~ conheQimento, na melho~ in60~maç~0 e no mai6 

apu~ado 6abe~. E e ao jo~nali~ta que Qabe atende~ a6 neQe66i 

dade6" . (Bahia, 1972, p. 153-55) 

Mas esse profissional descrito por Bahia, encontra que~ 

tões de ordem pritica dentro dos jornais, porque embora teori 

camente ele seja essa figura plena, a hierarquia da imprensa é 

viva e se faz presente a cada segundo. Dentro da imprensa exi~ 

te uma hierarquia das noticias, e essa ordem de valor e impo~ 

tância é dada pelo próprio poder dominante, seja ele o Estado, 

os monopólios ou grupos econômicos. 

Se assim e, a quem se destina a imprensa? A que classe de 

publico? José Marques Rabelo (In: Erbolato, 1984, p.29) escre 
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ve, "no~ paI~e~ e ~egi~e~ de baixo nIuel econamico e, con~eque~ 

temente, de baixo nIuel cultu~al, a imp~en~a a~~ume o papel de 

um meio de comunicação de elite, ~e compa~ado ao~ out~o~ meio~ 

de comunicação ~ocial. E o ca~o do B~a6il e da g~ande maio~ia 

d06 paZ~e6 do chamado Te~cei~o Mundo, onde a leitu~a de jo~ 

nai~, po~ exemplo, ~ 6eita ~egula~mente apena6 pela6 cla~6e6 

aba6tada6, e po~ 6eto~e6 da cla~6e media. Ba6ta anali6a~ a~ 

e6tatI6Lica6 da UNESCO 60b~e a di6t~ibuição pe~ cap--i. .. ta da ti~a 

gem do~ jo~nai6 diã~i06, pa~a chega~ a e6~a conclu6ão." 

Os meios de comunicação de massa se destinam, fundamental 

mente a informar, a influir (ou persuadir) e divertir. O fato 

ê levado ao conhecimento do receptor, mostrando-o em seus di 

versos aspectos ou enfoques e há ainda a preocupaçao de moti 

var o leitor (ou ouvinte) a seguir uma recomendação, a comprar 

um produto ou a aceitar um movimento, campanha ou doutrina. 

Existe por fim, o escopo de divertir através de textos leves e 

amenos. O jornalismo, portanto, pode ser dividido em quatro 

categorias: informativo, interpretativo, operativo e diversio 

na 1 . 

Por causa da notícia falada do rádio e/ou audio-visual da 

televisão, o jornal tem que se modificar e agora fornece repoi 

tagens que são complementos do que foi divulgado pelo rádio ou 

pela TV. A isso deu origem o chamado jornalismo interpretatl 

vo, e segundo Rafael Herrera (In: Erbolato, 1984, p.33) "0 me~ 

mo p~o j eta-6 e em .t~ê6 di !z.e çõ e6: 06 antecedente6 de um 6a.to I na 

da 6u~ge i60ladamente); o ~e~pectiuo contexto ~ocial (um acon 
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te~imento ~emp~e ~ pa~te de uma ~ituaçao ge~al) e a~ ~on~eque~ 

c.ia~ do Que ho uv e. J o~na.ei~ 1110 inte~p~etati vo ê o q ue e.~ tabel!?: 

~e c.onexoe~ ent~e um 6ato e uma ~ituaçao ou ~ontexto mai~ am 

pio". O novo jornal ismo deve e deseja aprofundar-se na anãl i 

se das ocorrências e complementã-las com matérias 

ma~ ~em Que ~eja emitida QualQue~ opiniao. 

paralelas, 

Lester Markel (In: Erbolato, 1984, p.34), editor do "The 

New Yo~l, Time-ó" fornece um exemplo ilustrativo: "1 - r notI.~ia 
in6o~ma~ Que o K~ernelin e~tã lançando urna o6en~iva de paz, 2 -

t inte~p~etaçao explic.a~ pO~Que o K~emelin tomou e~~a atitude, 

3 - E opiniao dize~ que Qualque~ p~opo-óta ~u~~a deve ~e~ ~e~ha 

çada ~em maio~e~ explic.aç~e~. A inte~p~etaçao ê pa~te e-ó~en 

~ial da-ó c.oluna~ de notl~ia~, po~~rn a opiniao deve 6i~a~ ~on6i 

nada, Qua~e ~eligio~ameH:te, na~ ~o,tuna-ó edito~ia..i.~. E~~e ê um 

ponto impo~tante". 

Uma outra questão que se coloca é: Qual a matéria-prima do 

jornalismo? Evidentemente que são a~ notl~ia~ e comerciar/tra 

balhar as mesmas constitui a função bãsica dos jornais. Os jo~ 

nais compram e vendem informação, e evidentemente nem tudo que 

chega aos jornais é impresso e William Mac Dougall (In: Erbol~ 

to, 1984) afirma: Á-ó notl~..i.a~ ~hegam a ~e~ a c.au~a di~eta de 

no~~a~ aç~e~, po..i.-ó c.om a ~ua ..i.H6luê.n~ia p~i~olõgi~a p~em em mM 

~ha o me~an..i.~mo de ~onduta do ..i.ndivZduo e ~ep~e~entam a 60nte 

~e~~eta de onde b~ota a ~ultu~a humana, em ~ua~ m~ltipla~ 6a~~ 

ta~ .... A Ho.tl~..i.a ~ o ~ela.to de qualque~ ~o..i.~a nova", mas a 

verdade ê que é difIcil definir o que e notIcia. 
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são muitas as definições e conceitos de notIcia, mas basi 

camente ela deve ser recente, inédita, verdadeira, objetiva e 

de interesse p~blico. Os jornais estão pkoibido~ (para evitar 

efeito negativo sobre os leitores) de informar que algo aconte 

ceu hi uma semana ou um mes. O p~blico deseja fatos novos e, 

por isso, a técnica é redigir sobre o que aconteceu ontem ou 

kec.entemente. "Outka c.akac.te.kZ~tic.a da notZc.ia é a 'objet-tv:!: 

dade.'. De.ve. ~e.k public.ada de. 60kma ~intét-tc.a, ~e.m kode.io~ e. 

de. mane_-ika a dak noção C.Okke.-ta do a~~unto ôoc.alizado" (Erbol~ 

to, 1984). A mensagem jornallstica deve bombardear o receptor, 

despertar-lhe o interesse, e provocar, conforme o tema, comen 

tirios, discussões entre grupos interessados. 

O autor apresenta as notlcias como devendo ser objetiva, 

mas elas não se apresentam dessa forma, conforme veremos adian 

te. As notIcias não estão num espaço não-ideológico. O que se 

chama de objetividade na notlcia, parece-nos que é a notlcia 

não-interpretativa, mas o uso da linguagem ji é ideológica, pois 

a palavra tem um significado e até a própria objetividade pode 

ser considerada ideológica. 

A escolha das notIcias, uma vez que milhares chegam às r~ 

dações obedece a criterios como: proximidade, marco geogrifi 

co, impacto, proeminência (ou celebridade), aventura, e confli 

to, consequências, humor, raridade, progresso, sexo e idade, in 

teresse pessoal, interesse humano, importância, rivalidade, 

utilidade, politica editorial do jornal, oportunidade, dinhei 

ro, expectativa ou suspense, originalidade, culto de heróis, 
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descobertas, invenções, repercussao e confidências. Isto quer 

dizer que as notIcias são hierarquizadas dentro dos jornais. 

Acreditamos que nesse processo, as notIcias sobre poluição do 

ar nao merecem os primeiros lugares como teremos oportunidade 

de constatar mais adiante. 

Bahia (1972, p. 72-4) resume de forma clara e suscinta a 

imprensa contemporânea, quando apresenta como um de seus tra 

ços mais lastimãveis a leviandade combinada com a mentira. Pa 

ra a imprensa atual o sensacionalismo é muito importante. O jo.!: 

nalismo desempenha na sociedade moderna o duplo papel de orgao 

de informação e de veIculo de opinião e, portanto, 

prescindir das obrigações éticas, dos deveres morais 

nao pode 

básicos 

que estão impllcitos na natureza da comunicação social, da fun 

-çao informativa e formativa. 

A opinião publica se orienta, muitas vezes até decide, e 

sempre raciocina, não tanto pelas coisas em si mesmas, mas mui 

to pela feição que o jornal lhes dá e pelas imagens que os vel 

culos de comunicação lhes atribuem. nA que~t~o ~tica do jo~ 

nali~mo numa democ4acia, en~ketanto, i uma que~t~o comum a~ 

ã televi~~o e ao cinema. Ela deve e~ta4 na 4az~0 di4eta da 

p4õp4ia ética da ~ociedade. Ela é nece~~a4iamente con~ eq ue~ 

cia e caU.6a no comp04tamento da .6oc_i..edade n • (Bahia, 1972,p.74) 

Se devemos levar em conta tudo o que aqui foi dito 

se ter uma boa notIcia, em termos jornallsticos, também 

pa ra 

pod~ 
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mos observar que as noticias devem satisfazer aos interesses da 

imprensa como empresa, mas essa empresa não tem realmente ne 

nhum compromisso com a verdade cientifica. E o que veremos adian 

te ao analisarmos as notícias. 

4.4 AS NOTTcIAS SOBRE VI0XIVO VE ENXOFRE - 82/83 

De posse de noçoes gerais ã respeito da imprensa no Bra 

si1, passamos então is noticias publicadas sobre a poluição do 

ar no municipio do Rio de Janeiro provocada pelo dióxido de en 

xofre, nos anos de 1982 a 1983. O levantamento foi feito nos 

cinco maiores jornais do municipio do Rio de Janeiro, mas que 

circulam também em outros municípios como Duque de Caxias, No 

va Iguaçu etc., atendendo a um grande número de leitores. 

Os cinco jornais pesquisados foram "O G.tobo", "Joltl1a.t do 

Blta.ói.t" , "O.ttima Holta", "Tltibul1a da lmplte.l1-6a" e. "O Via". Con 

tando que sao cinco jornais com 365 dias por ano, 

mento de dois anos, teremos então um total de 3650 

num levanta 

dias-noti 

cia, ou seja, se cada um dos cinco diários publicasse uma no 

ticia por dia durante esses dois anos, teriamos um montante de 

3650 dias-noticias. O que pudemos então constatar um total de 

11 noticias sobre a poluição do ar provocada pelo dióxido de 

enxofre. (Anexo I I). Conforme observamos, as notici as foram es 

parsas, não obedecendo a nenhum critério aparentemente lógico, 

mas obedecendo sem dúvida a critérios outros, conforme tentare 

mos mos tra r. 
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Inicialmente queremos alertar para o fato de que essas 11 

noticias não estão dispersas durante os dois anos do levanta 

mento realizado, mas agrupadas em quatro momentos: três noti 

cias foram publicadas em janeiro/fevereiro de 1982; três em j~ 

nho de 1982; quatro em janeiro de 1983 e uma em novembro de 1983. 

Todas essas noticias possuem em comum, na realidade, a d! 

sinformação, seja por se apresentarem confusas, superficiais, 

com dados errados, ou por diluirem os conteGdos ou por omissão 

de dados. As noticias, na sua maioria sao na voz do Estado, 

tendo como interlocutor o presidente da FEEMA e, apresentam 

falhas graves, como as encontradas nas noticias nQ 1, 2, 10 

e 11. Nestas são apresentados indices errados, dando uma noçao 

incorreta do que acontece com o meio ambiente e dos parâmetros 

usados para medir a qualidade do ar por dióxido de enxofre. 

As reportagens apresentam-se confusas, pois nao esclare 

cem exatamente o significado de certos indices e medidas. Ne 

nhuma apresenta quais são os males causados pelo 50 2 na saGde 

humana. Somente a reportagem nQ 6 alude, genericamente, aos 

males processados pela poluição. Interessante observar que e~ 

sa noticia não aparece na voz do presidente da FEEMA, mas sim 

como uma critica ao Estado, através da "TJz.ibun.a da ImpJz.e.n.-6a" , 

um jornal de oposição ao Governo. Imediatamente o Estado res 

ponde, lançando uma nota nos outros jornais, novamente com in 

dices errados, esvaziando o problema da poluição e minimizando 

uma situação ambiental grave no municipio do Rio de Janeiro. 

Essa é a noticia nQ 7, onde parece haver o uso da técnica de 



1 1 7 

diluição dos conteudos intencionalmente. Ainda aparece a posl 

ção paternalista do Estado, quando diz que os "-<-nc.ômodo.6" que 

a poluição do ar provoca, estâo nas mãos da FEEMA, e que somen 

te a ela e ao Estado cabem a solução do problema. (Ver notí 

cias 8, 9, 10 e 11). Ainda manipulando as notícias, o artigo 

nQ 10 se refere ao ar de Santa Cruz como não poiuZdo,quando na 

verdade ele i meno.6 poiuZdo. 

Nessa mesma ocasião, (25/11/83), o presidente da FEEMA 

era Armando Leitão Mendes, já designado pelo então governador 

Leonel Brizola. Leitão Mendes distribuiu nota aos jornais (p~ 

blicada só pelo Globo), onde afirma serem os velculos movidos -a 

óleo diesel os grandes responsáveis pela poluição do ar nos bai 

ros de Copacabana, Tijuca, Botafogo e Lagoa. Ate então não ti" 

nhamos conhecimento de nenhuma notlcia que denunciasse o siste 

ma de transporte. 

E interessante tambem que tenha a FEEMA apresentado solu 

çoes com base nas informações da Petrobrás. Em 1982, a Petro 

brãs afirmava que o óleo com baixo teor de enxofre ia ser dis 

tribuido para São Paulo e o óleo com alto teor para o Rio de 

Janeiro, pois o gás de Campos ia ser o fator de equillbrio p~ 

ra se conter a poluição do ar no município, por dióxido de en 

xofre. A notícia nQ 2 porem, distorce a questão, porque diz 

que o S02 causa mais problemas em São Paulo, quando na realid~ 

de, os males causados pelo poluente são iguais. A diferença es 

tã na quantidade. Atualmente, em 1987, são Paulo recebe os 

óleos com baixo teor de enxofre e o Rio de Janeiro os com alto 
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teores de enxofre, mas os índices de 50 2 no ar nao diminuiram. 

E se formos procurar os dados referentes a 87, provavelmente 

constataremos que aumentaram. 

Essa reportagem (n9 2), do Jornal do Brasil, foi assinada 

pelo jornalista, e em 5/2/82, o presidente da FEEMA respondeu 

publicamente em carta dirigida ao mesmo jornal, afirmando te 

rem havido distorção nos dados que a instituição forneceu ao 

profissional. A carta informa que, em 1981, a estação Me i e r 

11 só registrou um dia de indice acima do permitido para 50 2 . 

Parece-nos estranha tal afirmativa quando constatamos nas tabe 

las da FEEMA, que entre 49 coletas de amostras em 1982, 34 re 

gistravam indices superiores ao permitido. Podemos então in 

tuir, que se em 1982 houveram 34 dias acima do normal, dificilmen 

te p o d e r i a t e r h a v i dos o me n teu m e m 1 9 8 1. Não p o de mos c re r que 

a situação ambiental na estação Meier 11 tenha ficado 34 vezes 

pior em um ano somente. Na verdade, o presidente da FEEMA re 

servou-se o direito de não falar nos indices de dióxido de en 

xofre, dados que certamente deveria possuir na ocasião. 

Outro problema que existe nas notícias sobre poluição do 

ar e a desinformação por deslocamento do tema e da região ge~ 

grifica. A notícia n9 5, por exemplo, apresenta um aspecto a~ 

plo de poluição, dos males que ela causa, mas não situa o pr~ 

blema no Brasil nem no Rio de Janeiro. O leitor não sabe na 

realidade se esti exposto a esse tipo de poluição do ar. 

Quanto aos itens que preenche atualmente o conceito de uma 

boa noticia segundo os critérios jornalísticos, cremos que as 
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notícias levantadas sobre poluição do ar estão bem adequadas. 

- -Os jornais informam simplesmente, interpretam, porem nao opi 

nam, o que deveria ser realizado pela linha editorial. São os 

temas da linha editorial tamb~m que dão a t6nica do jornal, ou 

seja, o que para ele ~ prioritirio. E ~ aterrador perceber que 

a poluição do ar nunca recebeu, pelo menos em nosso levantamen 

to, sequer uma mençao. 

As notfcias tamb~m estão bem adequadas as definições dos 

autores, quando se apresentam sempre com um tema novo ou qua~ 

do não se arrastam por eles dias a fio. Não podemos, no entan 

to, dizer que são objetivas, porque são truncadas e mal elabo 

radas, trazendo uma intenção. Interessante notar que as notí 

cias sobre o dióxido de enxofre existem como espasmos,pois ce~ 

tamente poderiam se transformar realmente em mat~ria de inte 

resse coletivo, caso os jornais lhes dessem a devida importâ~ 

cia. 

Uma vez que os jornais apresentaram tão poucas notícias s~ 

bre a poluição do ar por S02' foram consultados os arquivos da 

Federação das Associação de Moradores do Estado do Rio de Ja 

neiro (FAMERJ), assim como a Central de Atendimento da FEEMA, 

na tentativa de se obterem maiores informações e dados ã respei 

to da importância que a poluição do ar tem dentro das comunida 

des, principalmente a poluição provocada pelo excesso de dióxi 

do de enxofre. 

Foram consultados os boletins da FAMERJ publicados de 1982 

e 1983, que somou um total de 9 e em nenhum encontramos qualquer 
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referência ã poluição do ar. A partir desta constatação, pa~ 

sall10s ao levantamento dos jornais illlpressos pelas Associações 

de Bairros e constatamos tamb~m que entre os temas presentes, 

nenhum se referia ã poluição do ar. 

Os temas principais encontrados foram: 

-·esgoto a ceu aberto 

esgoto nas praias 

plano urbanistico 

buracos nas ruas 

direito ã vizinhança 

IPTU e outros impostos 

agua em geral - poluição, reservatórios, falta ou exces 

so por chuvas 

1 i xo 

cesta de alimentos da CEASA 

- escola 

fezes de caes nas calçadas 

estacionamentos ilegais 

maternidade, creches 

1 a ze r 

dia da arvore (uma pequena nota) 

agrotóxicos (uma pequena nota) 

,':;" 
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festas de São João 

violência urbana 

segurança publica 

linchamentos 

árvore derrubada (uma pequena nota) 
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A presença dos três temas relativos ao meio ambiente eco 

lógico aparecem como pequenas ilhas num mar de outros interes 

ses e sobre poluição do ar não encontramos nenhuma notlcia. 

Passamos então ã pesquisa na FEEMA - Fundação Estadual de 

Engenharia do Meio Ambiente. Esta possui atualmente uma nCen 

t~al de Reelamaçõe~n vinculada ã Divisão de Planejamento 

(DIPLAN). Por~m, nos anos de 1982 e 1983, as reclamações eram 

feitas diretamente ao Departamento de Poluição do Ar e ao Depa~ 

tamento de Poluição das Aguas. A partir de maio de 1983 que 

as reclamações passaram a ser dirigidas para essa nova Central. 

Segundo entrevista com o responsável pelos registros de queixas, 

a população em geral apresenta reclamações ligadas a um aspe~ 

to amplo e não definido, isto ~, apresenta queixas por causa 

de poluição do ar de uma região, mas não sabe dizer qual e o 

poluente. 

A partir dessa queixa, a FEEMA anota um numero de regi~ 

tro que vai ser encaminhado ã Divisão de Fiscalização, que man 

da o pessoal de rua examinar e/ou confirmar a reclamação. De 
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pendendo do problema, há uma ação de controle, que pode ou nao 

se vincular ao Sistema de Licenciamento de Atividades Poluido 

ras (SLAP). 

As queixas mais comuns sao: 

cheiros desagradáveis ou em excesso 

poeiras 

fumaças 

Na realidade a população reclama sempre do choque, o im 

pacto que um poluente causa no seu meio ambiente, e nunca hou 

ve o caso de uma reclamação onde a poluição foi pouco a pouco 

atingindo niveis danosos ao meio ambiente e aos seres vivos. As 

reclamações são sempre de 6onte-ó ã!z..ea-ó, isto e, são choques que 

a popul ação vi venci a ou p resenc i a, não podendo de i xa r de serem 

percebidos. Não há reclamação da poluição do ar de uma area que 

tenha sido fruto do acúmulo gradativo dos poluentes. Essas si 

tuaçõe,s não ~ão consideradas aqui importantes, porque nunca hou 

ve registro de reclamação da poluição do ar que existe na Ave 

nida Nossa Senhora de Copacabana ou da Avenida Rio Branco, on 

de a cada dia os lndices toleráveis de dióxido de enxofre sao 

ultrapassados. 

Cabe então tentar descobrir o que encobre essa situação, 

o porque de tanta "igno!z..ânc.-[a" da população, dos jornais, do 

Estado. O ar do municlpio do Rio de Janeiro, foi se tornando 

dia a dia mais poluldo e no total de medições realizadas em 
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1982/1983, o numero de ultrapassagem dos indices mãximos foi 

considerãvel, conforme nos mostra a tabela D. A população nao 

sabe que nos dias em que ocorre neblina sobre a cidade, não se 

trata de um fen6meno natural somente, mas sim de neblina agr! 

vada pela poluição do ar, que o torna marrom-arroxeado, pr~ 

vocando irritação nos brônquios e nos olhos. 

Para se confirmar basta ir a Niterói e de lá olhar a pai 

sagem do Rio de Janeiro. A população só percebe essa poluição 

quando ela já está em niveis mais do que criticos e causa a chu 

va ácida (cada dia mais comum em são Paulo) que destrói desde 

tecidos sintéticos ate metais, ou quando as pessoas sentem os 

olhos lacrimejando ou uma tosse mais forte que a "hab-i.tu.a.i". 

Tabela O 

Medi ções e ultrapassagem dos i ndi ces de S02 (80ft /m3) 

1 9 8 2 1 983 
Bai rros Total de .U1 trapa~ Tota 1 de U1trapa~ 

medições sagem medições sagem 

Santa Cruz 47 9 33 3 
Ilha do Governador 54 21 46 21 
Irajá II 43 26 28 13 
Meier II 49 34 34 15 
Bonsucesso 51 51 47 44 
Maracanã 54 42 42 30 
Benfica - - 29 20 
Copacabana 54 31 47 25 
Rio Comprido 49 40 45 24 
Centro 133 60 125 51 

OBS.: O numero total de medições na estação Centro foi a !l1aior de todas, 
em quantidade, porque inicialmente as coletas de dados eram diárias, mas 
depois por falta de pessoal qualificado para o trabalho, as medições passa 
r~m a ser realizadas de 6 em 6 dias, assim como em todas as outras esta 
çoes. 
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". ~j QUAl [ A rUNçAO VOS JOl(NAIS 

"A -i.n6oJtmação é uma 6unção .óoc.-i.al, não de.ve. .óe.Jt -um ne.g.Q. 

c.-i.o. Como toda 6unção .óocial 6e-i.ta em nome e a .óeJtv-i.ço da 0..0 

mun-i.dade, .óe.u exe.Jtc.lc.-i.o não deve. 6-i.c.aJt .6uje-i.to ao aJtbltJt-i.o de. 

quem a opeJta. Além di.ó.6o, atJtan.660Jtmação da -i.n60Jtmação outo~ 

ga podeJt e. toda a .6oc.-i.e.dade. deve oJtganizaJt-.6e paJta que aquele..6 

que detém o podeJt .óe.jam .óocialmente Jte.ópon.ó~ve.-i..ó pelo .óeu exe.Jt 

c.lc.-i.o". (Somavia, 1979, p.140) 

Na fase atual de expansão do capitalismo, os aspectos ide~ 

lógicos do sistema merecem ênfase. Os valores capitalistas de 

produção e consumo são difundidos no mundo atraves da penetr~ 

ção de agências multinacionais no mercado, para que seja asse 

gurada a vigência de uma "mental-i.dade c.ap-i.tali.óta" homogênea 

que fique acima dos conflitos de classe. As medidas repressi 

vas não foram suficientes e então tornou-se necessãrio formar/ 

transformar mentes e prepará-las para aceitarem padrões vige~ 

teso 

Sob o pretexto de que os meios de comunicação de massas, 

com seus poderes, permitiriam pelo menos atenuar a problemãti 

ca do subdesenvolvimento, foi criado um meio de controle cujo 

objetivo unico era a dominação ideológica. Althusser diz que 

o papel dos meios de comunicação, como um aparelho ideológico 

de Estado consiste em ".óatuJtaJt todo.ó O.ó c.-i.dadâo.ó c.om do.óe.ó d-i.~ 

Jt-i.a.ó de nac.-i.onal-i..ómo, 'c.hauv-i.ni.ómo' l<.beJtal-i..ómo, mOJtat.{J.>mo etc., 

atJtavê.ó da impJten.óa, do Jt~d-i.o, e da telev-i..óão" (In: Sarti, 1979, 
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p.235). Para Althusser, " ... a -impoJttância da cuftuJta e da 

ideofogia como agente~ na manutenção e na JtepJtodução da~ Jtefa 

çoe~ de dependê.ncia não pode ~eJt ne.gada." 

A teoria das comunicações se insere, segundo uma linha do 

discurso, na teoria da "dependê.ncia cuftuJta.t". Há um processo 

de dominação ideológica que se realiza na medida em que logra 

fortalecer os laços de "dependê.ncia". Aos meios de comunicação 

de massas cabe ser instrumento desse processo, propagando va1~ 

res e induzindo comportamentos que vão interessar, em ultima 

instância, ao capitalismo internacional. 

A tão propagada "libeJtdade de inn0Jtmação", segundoSchi11er 

(1974) nao existe para indivIduos e nações. Por trás da retó 

rica c9mo a defesa dos direitos individuais de expressão,estão 

as corporações mu1tinacionais, que efetivamente controlam os 

meios de comunicação de massas, preva1ece~do na escolha de seu 

conteudo, interesses econômicos imperialistas e ideológicos. A 

informação e uma mercadoria regulada pelas leis do mercado, se 

gundo o autor. Realmente, a propaganda controla os meios de 

comunicação, mas como veremos, não foi possIve1 identificar quem 

controla as noticias a respeito do dióxido de enxofre no ar do 

município do Rio de Janeiro. 

Se a imprensa tinha indiretamente um papel educacional, ag~ 

ra, conforme nos mostra Matte1art (1973), tem um papel direto, 

pois empresas de comunicação como o Sistema Globo, possuem re 

vistas educacionais e ate programas educativos na televisão. 
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A educação se converte então em mais um item a serviço da lógl 

ca econ6mica e ideológica do capitalismo e do imperialismo. 

4.6 QUAL ENTÃO O PAPEL DOS JORNAIS? 
~ 

o que podemos constatar e que a imprensa nao tem interes 

se real em publicar noticias sobre poluição do ar. Na verdade, 

o jornal trata de servir como aparelho ideológico do Estado, 

conforme nos fala Althuss~r (In: Garcia, 1982), quando afirma 

que é através dos mesmos que se dá a reprodução das relações 

de dominação, em uma formação social. O autor fala ainda que, 

numa sociedade capitalista madura, essa reprodução se dã atra 

vés da escola e, em segundo plano, por outros aparelhos de Es 

tado, como a familia, o religioso, sindical, po1itico e de in 

formação. 

Garcia (1982) ainda nos apresenta o papel da imprensa no 

periodo do Estado Novo e qual o papel da propaganda, que na 

epoca foi diretamente atrelada ao Estado. Num paralelo, pod~ 

mos aludir ã imprensa, atualmente como veiculo do Estado e de 

grupos econ6micos, nao exatamente como no periodo Estadonovis 

ta, pois não há um lider agora, mas bastante semelhante, com 

vicios semelhantes. No periodo do Estado Novo, a construção da 

imagem do lider Getulio Vargas, o Gegê, mobilizou todos os sis 

temas de informação. O que nos restou sem sombra de duvidas 

foi o paternalismo e a noção de que o brasileiro e um povo p~ 

cifico e ordeiro. Um povo sem agressividade. 
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Todos esses aspectos foram novamente utilizados no golpe 

de 1964, conforme ficou claro, só que agora de forma mais abu 

siva, porque a corrupção foi o intermediário. 

A partir das notícias sobre S02 nos cinco jornais do muni 

cípio do Rio de Janeiro e do levantamento nos Boletins das As 

sociações de Moradores, podemos sentir que nossa população es 

tá moldada segundo princípios fortemente arraigados, que Garcia 

(1982) nos apresenta quando fala da imagem construída para Ge 

t u 1 i o V a r g a s n o E s ta do N o vo . Que m f a z i a a d i v u 1 g a ç ã o de s s a i de o 

logia centrada num líder era a imprensa, dentre outros meios 

de comunicação de massas. A verdade do líder aparecia através 

da imprensa, e isso lhe conferia poder, porque era o porta-voz 

do Estado. 

A propaganda ideológica desta época era mais ostensiva do 

que atualmente, principalmente porque havia um líder centrali 

zador, o que não existia no período de 1982/83. Neste ultimo, 

a ideologia passava mais pelo que não era dito do que pelo ex 

presso. Passou mais pelos erros divulgados nos conteudos e p! 

la posição paternalista do Estado. Na realidade, essa forma 

de tratar a questão ambiental vem ajudar na reprodução dos meios 

de produção e da força de trabalho. Podemos então imaginar quem 

sao os interlocutores do poder a quem interessa manter a que~ 

tão da poluição do ar no limbo: Petrobrás, Conselho Nacional de 

Petróleo, médias e grandes industrias, empresas de transportes, 

enfim, todos que detém o poder e fazem uso do petróleo. 
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Para que se mantenham as relações de produção, no Brasil 

criou-se a imagem da doci1idade do povo brasileiro. Não há di 

ferença entre o uso dessa ideologia pelo Estado Novo e em 1982/ 

83. Nos dois períodos o Estado era o porta-voz dos grupos eco 

nômicos que detinham o poder, e a imprensa um dos veiculas de 

divulgação. 

Kowarick nos fala da sociedade civil amorfa, e que" -e. 

6~e.quen~e ca~ac~e.~iza~ a 6~agilidade. da Socie.dade. Civil e.m te.~ 

mo~ de. uma e.~p~cie. de. 'vocaç~o me.~a6Z~ica' como ~e. o povo b~a 

~ile.i~o 60~6e., po~ ~ua p~5p~ia na~u~e.za, imp~e.gnado po~ uma e.! 

p~cie. de. con6o~mi~mo pacZ6ico e. pa~~ivo. Se.me.lhan~e. vi~ao ~e.m 

~ido um ing~e.die.nte. ide.ol5gico ba~~an~e. u~ilizado pa~a jU6~i6~ 

ca~ o in~en~o con~~ole. que. o E6~ado hi~~o~icame.n~e. :te.m e.xe_~ci 

do ~ob~e. a~ inicia~iva~ ~ociai~ e. polZtica~ da~ camada~ popul~ 

~e.~. I~to~, dada ~ 6~agilidade 'natu~al' da Sociedade Civil, 

cabe. ao t~tado ~up~i~ 6ua~ 'de.6iciência~' ~utelando-a~ de.nt~o 

de.~ in~tituZdo." (Kowarick, 1979, p.21-4) 

A afirmação de Kowarick tem correspond~ncia quando o Est! 

do i nterfere di retamente nos conteudos publ icados pelos jornais. 

Em entrevista, o editor de esportes da "Glti.ma Ho~a",Edil Valle, 

afirmou que o Estado atua determinando o que deve ser ou nao 

publicado a cada dia. Por outro lado, podemos confirmar essa 

postura de tutor, quando analisando as notícias. Observamos que, 

na sua maioria, são textos distribuidos pela FEEMA na sua voz 

oficial. Os problemas são apresentados com a solução já a ca 

minho. 
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A imprensa participa como aparelho ideo15gico do Estado 

quando apresenta essas notícias, quando omite dados ou os for 

nece errados. Porem, antes de tudo isso, o próprio uso dos 

meios de comunicação de massas COIIIO veículo trás em si mesmo a 

ideologia do poder, uma vez que faz uso do mon510go e não do 

diãlogo, conforme teremos a oportunidade de ver com Sodré (1985). 

Kowarick continua seu raciocínio dizendo que a "~oeiedade 

b4a6ilei4a ~ boa p04 natu4eza, ma6 tamb~m ~ 64~gil e,po4tanto, 

pode 6e4 6aeilmente imp4egnada p04 inte4e~~e6 e~t4anho~". Nes 

te particular é comum se ouvir em certo tipo de discurso que, 

quando um grupo se afasta de seus caminhos "natu4ai~", isto é, 

quando critica, denuncia ou pressiona, o faz porque foi conta 

minado por algum germe estranho ao corpo. Da perspectiva do 

discurso ideo15gico às reinvidicações, o debate social ou as 

pressoes são facilmente percebidos como conspirações que poem 

em risco a ordem social. 

Neste tipo de colocação, as relações entre Estado e Socie 

da d e C i v i 1 e s tão i n ver t i das: não s a o m a i s os g r u p o s s o c i a i s que 

devem controlar o Estado através de canais coletivos de repr~ 

sentação e participação, mas ao contrário, cabe ao Estado g~ 

rantir o que, na ótica dos valores dominantes, constitui a "boa 

~oeiedade". Dai decorrem afi rmações de que o Di rei to emana do 

Estado. Dai a necessidade de guiar a Sociedade Civil até o 

dia em que, com o passar dos tempos, ela perca a sua imaturida 

de e desenvolva os anti-corpos que a defendem da contaminação 

a que estã sujeita. (Kowarick, 1979, p.24) 
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Concordamos com Kowarick (1979) porque não podemos deixar 

de observar que as questões ligadas ao dióxido de enxofre no 

ar de nosso municipio, não fazem parte das pautas e boletins 

das Associações de Bairros e nem da Federação de Associações 

de Moradores do Rio de Janeiro. Nossa sociedade não ~ informa 

da das condições ambientais de nosso municipio, a não ser que 

a FEEMA ou algum outro órgão assim o queira. Admitindo que a 

imprensa ~ um aparelho ideológico de Estado, e fácil entender 

porque nao se publica quase nada a respeito do meio ambiente. 

Acreditamos que, uma vez que a politica de desenvolvimen 

to industrial ~ o caminho que o pais trilha, podemos imaginar 

que para o próprio Estado nao e interessante tocar no assunto. 

A politica do petróleo apoiando o desenvolviment~ prev~ a sub! 

tituição da importação de óleos com baixos teores de enxofre 

por óleos com altos teores de enxofre. Há uma contradição na 

medida em que vai de encontro ao desenvolvimento com baixo cus 

to ecológico. 

Levantamos tamb~m a hipótese de que as empresas de trans 

portes coletivos urbanos fariam pressão nos jornais, pois o 

".tobby" que essas empresas tem formado ~ muito poderoso, haja 

visto na greve que houve em 1986, de motoristas e trocadores. 

Os ônibus não pararam de circular, mas quando houve interesse 

das empresas em aumentar as tarifas para a população, então n~ 

nhum veiculo foi visto trafegando nas ruas. O combustivel dos 

ônibus ~ óleo diesel e podemos constatar que nenhum controle 

quanto as emissões de poluentes ê feito. A FEEMA deveria ser 

responsável por esse controle. 
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Segundo a entrevista com Edi1 Valle, os grandes controla 

do re s dos j o r n a i s são o E s ta d o e a c o n s t r u ç ã o c i v i 1 , e que e s se 

último paga pelos anuncias. Ninguém toma conhecimento,por exe.!!! 

plo, dos acidentes que ocorrem nas construções civis a cada dia 

de trabalho. Quanto ao Estado, ele é o grande controlador uma 

vez que a ele só interessam notIcias que reforcem sua ideolo 

g i a . 

Os jornais, dentro do que lhes e interessante publicar, 

estabelecem uma hierarquia. O "Jotwa.t do BlLaf.>-Ll" , em 1982, 

pretendia ser um jornal voltado para o dia-a-dia da cidade e 

portanto dava prioridades ã água e seu uso. Parece que de cer 

ta forma vem reforçar a posição que historicamente a água ocu 

pa, em termos de preocupação ambiental. Não sã o "]oJznaf do 

BlLaf.>il", como todos os outros, em 1982 publ i ca ram fotos do g~ 

vernador Chagas Freitas tomando banho nas águas do rio ParaIba 

do Sul. Podemos então suspeitar dos motivos que o levaram a 

tal papel: a FEEMA tinha um projeto ,que estudava o rio ParaIba 

do Sul e que pretendia apresentar soluções para despolul-lo. 

Nessa epoca de campanha eleitoral, havia uma convergência de 

interesses entre Chagas Freitas, seu candidato a governador 

Miro Teixeira e a FEEMA, que possuia um presidente evidentemen 

te comprometido com o governo estadual. 

Os jornais que estavam comprometidos com o então candida 

-to a governador pelo PMDB deram ampla cobertura ao fato, O que 

no entanto não aconteceu foi a comprovação, em nenhum nlvel,p~ 

la população se o rio Paralba do Sul realmente teve suas águas 
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recuperadas. A população não comprovou porque não estava org! 

nizada nem mobilizada. E também porque a estrutura do jornal 

não permite o diálogo. O que existe é uma falsa noção de pa~ 

ticipação, pelo simples fato de se estar bem ou mal informado 

de um fato. 

Assim como houve o exemplo do rio Paraiba do Sul, houveram 

também as promessas sobre a recuperação de áreas degradadas p~ 

la poluição do ar por dióxido de enxofre. Não houve a recup~ 

raçao e pior, a poluição aumentou em algumas áreas. Outras, 

que nao eram poluidas, tornaram-se. Os jornais não assumem um 

compromisso com a verdade cientifica. O poder que esses veícu 

los tem nas mãos permite o uso da informação de qualquer manei 

ra. 

Muniz Sodré (1985) critico dos meios de comunicação de mas 

sas, discute a questão da ruptura do diálogo na imprensa e o 

poder que ela detém, conforme veremos a seguir. Sodré nos fa 

la da relação que está estabelecida, com dois lados, um que es 

creve e imprime e outro que consome e que tende a ser um nume 

ro cada vez maior, formando uma camada ampla e heterogênea. 

A partir do século XIX, a escolarização, o sufrágio uni 

versal, o desenvolvimento industrial e o irreversivel processo 

de urbanização, delegaram ã imprensa o poder de polarizar as 

de ma n das d e i n f o r ma ç ã o p o r p a r te deu m a mas s a c a d a vez ma i s a to 

mizada e sequiosa de identidade coletiva. A imprensa assegura 

a transmissão sobre a vida cotidiana e também amplia a centra 
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lização do poder e o disciplinamento do cidadão. "O fe..Ltoll. do 

jOll.naf, o púbf~~o de. ma~~a, ~ão ~a~e.goll.~a~ (ab~~ll.açõe~) pll.od~ 

z~d~ à pall.~~1l. de.~~e podell. oll.gan~zadoll. de f~nguage.m ~on~~~~u~ 

do pefo medium, ~~~o é, pela med~ação ~é~n~~a en~ll.e áafan~e e 

ouv~n~e., ~náoll.man~e e ~n60Il.mado. t de~~a mane.~ll.a que. a ~mpll.e~ 

~a mall.~a o ~nl~~o da modell.na d~~~~pl~na do d~ilogo pelo Podell." 

(Sodrê, 1984, p.16). 

Fazendo referencia a Michel Foucault, esse poder discipll 

nar ê o "pan5p~~~0". r a forma de construção arquitet6nica on 

de o inspetor tudo vê sem ser visto e sua força reside na in 

visibilidade, pois o prisioneiro não conhece o momento de sua 

vigilância, jamais sabendo se está ou não sendo vigiado. O pri~ 

cipio da vigilância absoluta é o esquema formal do regime libe 

ral - a máquina do poder democrático e sua eficácia ê do tipo 

pedagógico. O jornal, com sua periodicidade, ao imp1i.car tan 

to na regulamentação do tempo de produção do discurso informa 

tivo quanto do próprio conteudo da informação, torna-se função 

do remanejamento panóptico do espaço social. 

Sodre, continuando seu racioclnio à respeito do controle 

social, afirma que os meios de informação (o~ mld~a) constituem, 

no seu conjunto, um aparelho que realiza ideologicamente o p~ 

der do Estado. "E~~a Il.eal~zação é ~e.mpll.e. ~on~ll.ad~~51l.~a, uma 

vez que no ~n~ell.~oll. do apall.efho podem ~ho~all.-~e 6oll.ça~ poll~~ 

~a~ ~on~e.ll.vadoll.a~ e. ~ll.an~60Il.madoll.a~ ou ~oll.ll.e.n~e~ ~deol5g~~M~ 

~1l.5gll.ada~ e ~novadoll.a~. Ou a~nda havell. uma d~áell.ença en~ll.e o 

nlvel p1l.5pll.~0 de a~uação do medium e uma de~ell.m~nada ~onjuMUJta 
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e4tatal. Em qualque~ d04 ca404, po~em, o apa~elho in6o~mativo 

4e a~ticula ideologicamente com a cla44e que cont~ola o E4tado 

e 4e inve6te de 4ua e4t~utu~a, i4to é, a44ume a 6o~ma ge~al do 

pode~ de E4tado. O panopti4mo, huma 6o~ma mode~na de pode~ 

de E4tado, é apena4 out~o nome pa~a a ideologia dominante, que 

é invi4Zvel, em 4eu 6uncionamento inte~no, pa~a 04 4ujeit04. O 

pode~ pan5ptico é 6eito de um modo de p~oduç~o concent~acion~ 

~io e cent~alizado~ - concent~aç~o de populaç~o em cidade4 e 

da p~04pe~dade em pouca4 mã04, cent~alizaç~o d04 mei04 de p~~ 

duç~o e da 60~ça polZtica, e me4mo conden4aç~0 da ~ep~e4ent~ 

ç~o linguZ4tica do 4igno (o logocent~i4mo). A impalpabilidade 

e a imate~ialidade da4 ~elaçõe4 pan5ptica4 co~~e4pondem a uma 

6a4e dete~minada do modo de p~oduç~o capitali4ta em que 04 va 

lo~e4 (ou apena4 o valo~: a 6o~ma equivalente ge~al da4 tJtOCa4) 

j~ 4e acham cent~alizada4, cam.inhando pa~a uma 4Znte4e e uma 

ab4.t~ação c~e4cente4." (Sodre, 1984, p.21) 

As raizes do poder capitalista, (da ideologia ocidental) 

se acham nessa forma geral - centralizante, sintetizante e abs 

tratizante. "E44e pode~ con4ag~a e ~e60~ça a divi4~0 40cA..al ao 

nZvel da4 ~elaçõe4 de p~oduç~o (po~ exemplo, mantendo a 4epa~~ 

ç~o ~adical ent~e capital e t~abalho) e da4 ~elaçõe4 polZtica4 

e p~op~iamente ideol5gica4. A 4epa~aç~o d04 te~m04 pola~e~ do 

p~oce440 de comunicação (6alante e ouvinte conve~tid04 em emi4 

40~ e ~ecepto~) começa com a e4c~ita e con40lida-4e com a ~m 

p~en4a e encont~a 4eu último ~ecu~40 ab4t~ato na televi4~0". 

(Sodre, 1984, p.24) 
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o discurso erlstico anula a troca fundamental da comunica 

ção, já que o propósito do falante é falar sozinho. Não se 

constrói nenhum espaço onde a verdade possa vir a ser provoc~ 

da pela linguagem, pois a significação já nasce fechada. O mo 

nó10go substitui o diálogo. 

Marce1 Mauss (In: Sodré, 1984, p.23) demonstra que o movi 

mento estrutural básico de toda organização social é a troca, 

não apenas no nlvel econômico, mas também nas relações de p~ 

rentesco, 1ingulsticas e pollticas. O espaço 1inguistico int~ 

ressa ã comunicação porque a mobilidade simbólica (que possibl 

1ita o livre fluxo das significações 1inguisticas e funda a re 

ciprocidade da comunicação humana) é estabelecida pela troca. 

Esta, implicando na obrigação de retribuir, pressupõe que a 

hierarquia social seja pluralista e não-cristalizada. Só assim 

se ativam os mecanismos de reequilibrio, capazes de manterem o 

jogo das classes em aberto ou de reabrir a disputa em torno do 

sentido. 

A centralização panóptica consolida uma supremacia,fecha~ 

do progressivamente as possibilidades de troca, impondo a dis 

posição de receber. Sodré (1984) alerta-nos para a diferença 

que existe entre comunicação e informação, pois o essencial e 

que aquilo que estava anteriormente na cabeça de um, provoque 

comportamento de reação no segundo. 

E no diã10go, portanto, que a comunicação se revela como 

troca, dando margem ao conhecimento reciproco dos sujeitos ou 
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ate ao conhecimento de si mesmo, na medida em que pode incorp~ 

rar o discurso do outro. 

"A modeJtl1.a Jte.lação úlóoJtlllativa, ao c.ontJtã.Jtio, pJte..6.6Upoe. a 

oJtganização do ato de. óalaJt e.m in.6tituiçõe..6 e.mpJte..6aJtiai.6 ou 

nao, ma.6 .6e.mpJte. c.aJtac.te.Jtizada pe.la mediação te.c.nologizada lo 

mecLiuml e.lltJte óalante e. ouvinte.. A dic.otomia e.miMoJt/Jtec.e.ptoJt, 

e..6tabe.le.c.ida pe.la TeoJtia da InóoJtmação, não te.m maioJte..6 gaJta~ 

tia.6 c.ie.ntZóic.a.6, deve.ndo .6eJt e.nte.ndida c.omo o Jte.c.onhec.imento 

poJt uma ,i.de.ologia te.óJtic.a, de. uma .6ituação .6oc.ial já dada. Ne..6 

ta ê: pJtatic.a/1le.n.te ab.6olu.to o podeJt de que.m óala .6obJte. que.m ou 

ve, poi.6, na Jte.lação in.6titulda pelo.6 mode.Jtno.6 me.io.6 de. in60~ 

mação, óalaJt ê um ato unLe.ateJtal. -Sua JtegJta de oUJto e 

c.iaJt ou mante.Jt ~ di.6tãnc.ia o inteJtloc.utoJt. Na Jte.alidade., a ab~ 

lição da di.6tãnc.ia geogJtáóic.a pe.la.6 tele.c.omunic.açõe.6, impllc.~ 

ta na noção Mac.luhaniana de 'aldeia global', .6eJtve de. álibi p~ 

Jta a di.6 tân c.ia in.6 tituI da pela unilate.Jtalidade da Jtelação entJte. 

e.mi.6.6oJt e Jte.c.e.ptoJt". (Sodre, 1984, p.25) 

Dentro do aparelho ideológico informativo existem diversi 

dades e contradições. Não se pode esquecer este dado, pois há 

diferentes graus de dominação por parte do me.dia e, no caso da 

imprensa ocidental, não se pode desprezar suas contradições. 

Não só com relação aos regimes, pois o jornal pode se conver 

ter numa correia de transmissão para doutrinas trans formadoras, 

mas tambem em relação ao próprio discurso manifesto. 

A imprensa, nas democracias liberais, conforme a História 

mostra, exerceu e exerce função altamente representativa de de 
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terminadas classes sociais, o que lhe confere o papel de med~~ 

dOka das tensões politico-sociais. A imprensa brasileira tem 

uma história de tradição de lutas politicas memoráveis, da abo 

lição da escravatura ã queda do Estado Novo, mas tudo isso nao 

significa que a imprensa possa contestar o sistema de poder g~ 

rado pela ordem produtiva, porque depende dele inteiramente. A 

economia de uma grande empresa jornalistica parte de uma dife 

rença econômica entre o emissor (o jornal) e o receptor (o lei 

tor). Já que a venda dos exemplares não paga seu custo. A em 

presa precisa do anuncio publicitário e assim, torna-se instru 

mento das frações de classe com condições de pressão. A arg~ 

mentação ~ interessante, mas não sao os anunciantes dos jorna~s 

cariocas que pressionam o mesmo, quando se trata de poluição 

do ar, uma vez que os grandes anunciantes são da construção ci 
vil o que, ao final podemos perceber é que cabe realmente aos 

jornais uma grande parcela de responsabilidade na educação ou 

na não-educação da sociedade, principalmente a urbana. 



CONCLUS~O 
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Conforme observamos, o município do Rio de Janeiro possui 

alta densidade demográfica com distribuição desarmoniosa, pois 

existem áreas com 297,6 hab/ha (Copacabana) constrastando com 

3,1 hab/ha (Barra da Tijuca). Atualmente as regiões adminis 

trativas mais populosas foram palco da trajetória de ocupaçao 

industrial e residencial do município. De acordo com os dados 

da FEEMA, podemos constatar hoje em dia, que os bairros mais 

poluídos pelo dióxido de enxofre são: Centro, Meier, Ilha do 

Governador, Benfica, Bonsucesso, Copacabana, Irajá, Maracanã, 

Rio Comprido e Botafogo. Destes bairros, os três primeiros es 

tavam em 1982/83 "em v-ta.ó de .óatuJtação" e os outros sete já es 

tavam ".óatuJtado.ó". 

Num estudo mais recente, datado de 1985, a FEEMA aponta 

toda a avenida Brasil, todos os bairros da Zona Sul, Maracanã, 

Irajá, Santa Cruz, Ilha do Governador e Rio Comprido como satu 

rados. Centro e Bonsucesso, que em 1983 se encontravam na fai 

xa "em v-ta.ó de .óatuJtação", em 1985 já estavam enquadrados em 

".óatuJtado.ó" . 

o discurso da FEEMA em 1982/83, segundo os noticiários dos 

jornais, afirmava que haveria redução nos índices do S02 no ar 

do município do Rio de Janeiro. O que constatamos no entanto, 

foi a elevação desses parâmetros. 

A ocupaçao de nosso município nunca seguiu um planejame~ 

to, pois o norteador foi o uso do solo de acordo com os inte 
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resses econ6micos. Assim tem sido at~ hoje, apesar das que~ 

tões ligadas ao meio ambiente serem preocupação internacional. 

Essa trajet5ria atualmente nos aponta tamb~m o roteiro da 

poluição do ar por S02' proveniente de fontes m5veis. Esta e 

responsãvel pela saturação do ar em bairros onde o tráfego de 

veiculas ~ intenso e não hã circulação do ar, como Copacabana 

(Av. Nossa Senhora de Copacabana, Barata Ribeiro e todas suas 

tranversais), Botafogo, Ipanema, Leblon, Lagoa. A Avenida Bra 

sil al~m de ser cercada por ind~strias, ainda tem o agravante 

de seu intenso tráfego de veiculas movidos ã 51eo diesel e g~ 

solina. 

A Fundação de Desenvolvimento da Região Metropolitana -

FUNDREM - propõe a distribuição das ind~strias segundo os va 

rios criterios estabelecidos, mas que os que realmente sao le 

vados em conta são a disponibilidade de áreas, esgotamento sa 

nitário e energia elétrica. 

A partir da configuração de ocupaçao do solo que o munici 

pio apresentava, a FUNDREM criou as três zonas (ZEI, ZUPI e 

ZUDI) e deslocou para a região de Santa Cruz, Campo Grande e 

Fazenda Botafogo as ind~strias poluentes. Porém, o que verifi 

camas e que a poluição do ar de nosso município não provem só dessas 

fábricas, mas também de pequenos estabelecimentos que estão i~ 

seridos na malha urbana em regiões ZUPI. N5s abrigamos 47% das 

ZUPI da Região Metropolitana. Também podemos constatar que e~ 

sas regiões para onde se deslocaram as indústrias, se antes não 
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eram poluldas, agora sao. Parece-nos que a política é de dis 

persão da poluição e não o seu controle. Leva-se a poluição 

até áreas que não estejam degradadas, pois essas áreas 

podem absorver a poluição ambiental. 

a i n da 

Essa polftica está inserida nos Planos Nacionais de Desen 

volvimento e suas diretrizes foram determinadas no 11 PND. Ana 

lisando os Planos Nacionais de Desenvolvimento,constatamos que 

no I PND (1972/74) não há sequer referência ao uso dos recur 

sos naturais renováveis e não-renováveis, assim como nada se 

fala ã respeito de poluição e educação ambiental. Não e de 

se estranhar, se considerarmos que era um governo da ditadura 

militar veiculando a Transamazônica como projeto essencial e 

de importância ã nlvel de segurança nacional. 

o 11 PND (1975/79) cita o problema da poluição urbana e 

refere-se a questão ambiental como consequência da densidade d~ 

mográfica. Propõe a dispersão das industrias poluidoras e acres 

centa que a poluição não pode deter o desenvolvimento econômi 

co. Não há nenhuma referência quanto a educação ambiental, mui· 

to menos aos sistemas de prevenção e/ou controle dessa polu~ 

çao. 

Acreditamos que seria interessante procurar identificar 

qual a origem dessa linha de pensamento, que afirma que os pr~ 

blemas das grandes cidades são fruto da densidade demográfica, 

se o Brasil adota um tipo de polltica social que esvazia o ca~ 

po e super10ta as cidades? Parece-nos uma contradição ou de ma 

gogia. 
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o III PND (1980/85) parece que retrocede, pois nao alude 

em momento algum aos problemas ambientais a nao ser como uma 

questão a ser fiscalizada. Propõe não mais que a açao policial 

e fiscalizadora para resolver os problemas ambientais. 

E no I PND-Nova República que se fala em educação ambien 

tal, e que se procurará formular e implementar programas em to 

dos os níveis, assim como adotar medidas para reduzir a emis 

sao de gases e partículas poluentes dos motores ã combustão. 

o que no entanto nos pudemos observar ê que, a cada PND, 

e proposta uma nova diretriz para os problemas ambientais, mas 

o que na prática nós verificamos, ê que os indices de poluição 

continuam aumentando e a qualidade de vida, caindo. 

A legislação ambiental talvez necessite de alterações,mas 

a que já existe não ê seguida. A legislação prevê o uso racio 

nal do meio ambiente, o acompanhamento ambiental,a recuperaçao 

de áreas degradadas, educação ambiental para a comunidade obj~ 

tivando capacitá-la para a participação na defesa do meio ambi 

ente. Esse último ponto e o que mais nos interessa. Não foi 

possível constatar nenhuma campanha ou programa, por parte da 

FEEMA (que tem função educativa, segundo sua legislação) por 

outra instituição ou por parte dos meios de comunicação de mas 

sas. Não foi realizada nenhuma campanha tratando da poluição 

do ar por dióxido de enxofre no Município do Rio de Janeiro. A 

própria FEEMA tem função deseducadora na medida em que fornece 

informações erradas e não se preocupa em corrigi-las. 



143 

Na legislação estão presentes todos os padrões que qual~ 

dade do ar. O Sistema de Licenciamento de Atividades Poluido 

ras - SLAP - por sua vez, não trata do controle da poluição do 

ar proveniente de fontes móveis. A FEEMA mede os indices de 

S02 no ar, produzido por fontes móveis e fixas,mas somente nas 

i n d li s t r i a s e 1 a i n t e r c e d e c o m a ç ã o f i s c a 1 i z a d o r a . Não h ã c o n t ro 

le da emissão de S02 por fontes móveis. 

Sabemos que o progresso de um Pais atualmente é medido por 

seu progresso industrial e o governo Chagas Freitas estava co~ 

rente com as diretrizes do 11 Plano Nacional de Desenvolvimen 

to quando afi rmava que" ... o gove.Jz.no e.nv-tdaJz.â. todo-6 0-6 e.-660!!; 

ÇO-6 no eombate. ã polu-tção amb-te.ntal, e. na pJz.e.-6e.Jz.vação do patJz.~ 

môn-to natuJz.al do E-6tado, -6e.m pJz.e.juZzo do ne.ee.-6-6â.Jz.-to de.-6e.nvolv-t 

me.nto e.eonôm-teo do PaZ-6", definindo como objetivos gerais do 

governo " ... Jz.e.duz-tJz. a poluição em todo-6 0-6 nlve.i6,-tmple.menta~ 

do atO-6 v-t-6ando a pJz.e.-6e.Jz.vação, eon-6e.Jz.vação e. Jz.e.eupe.Jz.ação do p~ 

t /1..-t/11 Ô n-t o e. e o l õ 9 -t e o". (F UNO R EM, 1 9 8 3, p. 4 ) . 

As medidas nao foram tomadas nas suas causas e sim nas suas 

consequências. Por exemplo, questionar o tipo de petróleo que 

importamos nao foi feito em momento algum. Os jornais si in 

formam que os óleos com baixo teor de enxofre vão para são Pau 

lo e com alto teor de enxofre para o Rio de Janeiro. Evidente 

mente que são Paulo é um caso critico, mas o Rio de Janeiro, 

ji na época de nosso levantamento nos jornais, era considerado 

"â.Jz.e.a eJz.Zt-tea". O fato é que o gis de Campos não foi usado ef~ 

tivamente até hoje como substituto do óleo e nossos indices de 

de poluição do ar aumentaram. 
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Já que nosso óleo e o pior, e o gas de Campos nao ajudou 

a mel h o r a r a s i tua ç ã o, p e r g u n ta mos c o m que m e s t á o p o d e r e n tã o? 

Por que recebemos o pior óleo? Que interesses se escondem na 

politica do petróleo? 

A FEEMA, em 1985, propôs estrategias para o Rio de Janei 

ro, para conter a poluição do ar, mas essas propostas se resu 

mem ainda a pesquisas, que talvez não deêm certo ou talvez nem 

sejam aplicadas. Dentre as propostas estão; o uso de combusti 

vel de baixo teor de enxofre, uso de energia eletrica, uso de 

gas natural e uso de dessulfurizadores. A própria FEEMA apr~ 

senta os custos para a troca do tipo de combustivel para os va 

rios tipos de industrias. Para o setor automotivo que contri 

bui com 18% de emissão de S02' as propostas alternativas sao 

óleos vegetais, gás natural e gás metano. O que sabemos e que 

o uso do gás natural para locomoção de veiculos automotivos ate 

hoje se reduz a alguns ônibus da Companhia de Transportes cole 

tivos e nada mais. 

Em 1982, nas dez estações foram coletadas 120 medias arit 

meticas mensais e 87 ultrapassaram a casa de 80'ô/m3. Em 1983 

foram computadas 111 medias aritmeticas mensais e 66 registr~ 

ram indices acima de 80~m3. As 45 restantes acusaram indi 

ces "e.m v-<a.6 de. .6atuJtação" (60-80~/m3). Diante desse quadro, 

procuramos observar quais os dias e os motivos para a public~ 

ção das noticias sobre S02 nos cinco jornais pesquisados. Con~ 

tatamos que o motivo pelo qual foram publicadas as noticias,d~ 

ve ter sido a titulo de propaganda eleitorial, para lembrar a 

população da existência da FEEMA. 
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As noticias foram em pequeno numero (11 somente) e nao se 

ligam ã ultrapassagem dos indices, a movimentos populares ou 

de associações de moradores, ou mesmo ao fenômeno chamado in 

versao t~rmica. Essas noticias aparentemente apareceram sem 

que um motivo de choque se manifestasse para atrair a atenção 

dos jornais, al~m de que percebemos que os conteudos dos textos 

sao sempre os mesmos em todos os jornais. Isso nos leva a de 

duzir que a causa foram uma satisfação de fim de governo a p~ 

pulação e uma tentativa de abrir espaço para uma reeleição. 

N a me d i d a em que e x i s tem 35 6 O d i as - j o r na 1, e som e n te 1 1 

noticias foram veiculadas, poderia parecer-nos que o tema na 

verdade não tem a menor importância para os jornais, e muito 

menos para os grupos que controlam a imprensa e o Estado. Dev~ 

riamos perguntar, por~m, se o tema não tem importância realme~ 

te, ou se tem tanta, que sequer deve aparecer nos jornais, jã 

que estes sao formadores de opinião publica. Quando os veicu 

los de comunicação de massas são utilizados para uma causa, os 

objetivos, conforme a história nos mostra, podem ser 

dos. 

alcanç~ 

Queremos então dizer que os cinco grandes jornais do nos 

so municipio, atualmente são veiculos de repasse da ideologia 

do poder. A imprensa ~ realmente aparelho ideológico do Est~ 

do, esse que vive pressionado pelos mais diversos interesses, 

tanto de grupos particulares nacionais quanto de estrangeiros. 

Apesar de conhecermos vãrios aspectos que envolvem a divul 

gação dos indices de dióxido de enxofre no nosso municipio, não 
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sabemos exatamente quais segmentos p re s s i o n a 111 os jornais. 

Por exemplo, a construção civil, o maior anunciante dos jo.!:. 

nais, impede que saiam publicadas notlcias ã respeito dos aci 

dentes de trabalho nas obras. Quem pressiona então os jornais 

no Rio de Janeiro, para que não veiculem notlcias sobre a polu.:!. 

ção do ar por S02? Seriam aqueles que não querem gastar dinhe.:!. 

ro na instalação de dessulfurizadores nas fabricas, que nao qu~ 

r e mim p o r t a r Õ 1 e o d e b a i x o s t e o r e s d e e n x o f r e, o u o s q uen a o tem 

interesse em alterar os motores do velculos movidos ã 6leo die 

sel? 

Acreditamos que ê importante identificar qual ou quais se.9. 

mentos não permitem a discussão publica sobre o nosso tipo de 

combustlvel e sobre a poluição do ar. Apresentar a situação 

ambiental de nosso municlpio e promover o debate publico é edu 

caro Acreditamos que essa educação ambiental poderia se dar 

em varios níveis tanto acadêmicos quanto alternativos. 

No primeiro caso poderia estar imediatamente inserida den 

tro de "PJz.oble.ma.6 BJz.a.6ile.iJz.oJ.J" , que ê disciplina obrigat6ria 

mas cujo grande incoveniente é estar ligado aos valores de Se 

gurança Nacional da Escola Superior de Guerra. Na realidade 

problemas brasileiros são os lndices de poluição do ar,da água, 

dos alimentos, a desvastação florestal, os reflorestamentos ho 

mogênos, a extração de minerais, a sobre-pesca, a pesca pred~ 

t6ria, a extinção de espécies da flora e da fauna, a situação 

dos parques nacionais, estaduais e outros, a polltica de sa~de, 

a urbanização das cidades, o saneamento básico, a migração ru 
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ral, a superpopulação das cidades, dentre muitos outros. são 

estes alguns dos problemas brasileiros e que não sao discuti 

dos nas escolas, universidades e comunidades. 

A disciplina "PJLoble.ma.6 BJLa.6..tfe...tJLo.6" poderia abrigar a di~ 

cussao dos indices de poluição do ar por dióxido de enxofre. A 

metodologia para se fazer a educação ambiental é vasta. Pales 

tras, entrevistas, debates, mesas redondas, cursos teóricos, 

pesquisa acad~mica, filmes e dramatizações, etc. Não faltariam 

recursos metodológicos, contando com o apoio de especialistas 

nas ireas discutidas. Cada escola deveria ter um n~cleo que 

se ocupasse das questões ambientais, inicialmente dentro da pr~ 

pria escola, passando então para seu quarteirão ou bairro. As 

escolas manteriam intercâmbio de informações entre elas. 

Para que esses grupos pudessem funcionar de uma forma am 

pla, deveriam contar com a participação dos virias tipos de pr~ 

fissionais da escola, para que não tivesse somente uma visão 

biológica, porque a educação ambiental não trata só da ecolo 

gia, mas do meio ambiente como um todo. Com a participação dos 

virias segmentos da escola, ela ji estaria começando a sair dos 

limites de seus muros e alcançando a comunidade. Os moradores 

das adjac~ncias seriam informados das questões discutidas so 

bre o meio ambiente e, com seus portões abertos, as escolas re 

ceberiam contribuições dos moradores. Na verdade, a escola se 

ria o espaço acad~mico onde os pensamentos poderiam ser elabo 

rados e pensados. A produção cultural estaria com um espaço 

comunitirio e a escola não seria somente um aparelho de repasse 

de ideologias. 
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Caminhando paralelamente dentro das Associações de Morado 

res, os temas ambientais começariam a ganhar corpo. Não quer~ 

mos no entanto afirmar que a partida tenha que ser dada pela 

escola, mas apontamos um caminho. As discussões não deveriam 

se situar somente a nivel do dia a dia, mas também a nivel do 

poder e suas relações com o mundo afetivo e prazeiroso que é o 

da natureza. O homem urbano deixou de ser parte da natureza 

para se tornar um elemento na reprodução do sistema que se co 

loca acima de tudo. 

E preciso que a educação ambiental também acabe com a ex 

pressão tão comumente ouvida nos meios cientificos, de que so 

mos cientistas e não politicos. Essa fronteira nao pode ser 

rigida, porque não se pode fechar os olhos para o uso politico 

do discurso ecológico, por exemplo. 

Uma vez que as escolas e as comunidddes trocassem informa 

çoes e vivências, caberia agora aos meios de comunicação de ma~ 

sas veicularem os assuntos discutidos e ampliar esse horizonte, 

permitindo que toda a comunidade tomasse conhecimento da situa 

ção de seu próprio meio ambiente. O jornal tem uma função so 

cial e deve cumpri-la em beneficio de seus leitores e nao em 

beneficio somente de seus patrocinadores. E utópica tal propo~ 

ta, nós o sabemos, pois e um fato que os jornais nada mais são 

do que um palco onde se desenrolam os interesses de grupos. 

A grande imprensa nao quer se comprometer com a população. 

Para que a situação ambiental então possa ser divulgada para a 
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sociedade, teríamos que contar então com a imprensa alternati 

va. Toda a metodologia descrita no que se refere ã escola é o 

que nós gostaríamos que fosse, mas que não e a realidade. Pare 

ce-nos que a escola, enquanto repassadora de informações para 

a imprensa alternativa, não existe. O que há são grupos de 

pessoas interessadas em manter o nível de qualidade de vida em 

condições razoáveis e que denunciam o nosso desproposito ambi 

ental, mas em nível incipiente, que não alcança e não toca a 

comunidade na maioria das vezes. Caso fosse lançada uma camp~ 

nha contra os índices de dióxido de en~ofre no município do Rio 

de Janeiro, essa campanha teria que ser feita de forma a mobi 

lizar a população e através da imprensa alternativa. 

Talvez um alarde na grande imprensa possa nos indicar quem 

sao os pressionadores das notícias ã respeito do meio 

te, coisa que não sabemos com certeza até agora. Mas, 

ao papel educador, esse não será certamente exercido por 

i mp re ns a . 

ambien 

q ua n to 

essa 

Os principios que norteiam a grande imprensa não permitem 

que se faça um trabalho mais prolongado, no sentido de educar 

a população e de a mobilizar. Além do interesse nas notícias 

que fazem vender exemplares, a não exist~ncia de diálogo na re 

lação jornal-consumidor, não pode permitir um trabalho educa 

c i o n a 1, uma vez que nos e n te n de mos que, p a r a e d u c a r, d e ve h a ve r 

troca e não imposição de idéias. Como dialogar com alguém que 

não tem imagem fixa? Como dialogar se não se sabe com quem? 
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Acreditamos entretanto, que a história vai transformar es 

sa imprensa, porque a evidência de fatos não poderá ser neg~ 

da. A poluição poderá alcançar níveis tais que não poderá pa~ 

sar despercebida para a imprensa e para a população e a força 

das comunidades poderá exigir que o jornal cumpra com seu papel 

social. Ou ainda que o jornal poderá perceber que e interes 

sante se aliar ã população no combate ã poluição. 

Após os estudos realizados, concluimos que nao existem pe~ 

quisas em vârias âreas do conhecimento que acreditamos serem 

importantes. Julgamos ser necessário pesquisar, sobre as rela 

ções entre os jornais e a política do petróleo assim como des 

vendar os porques da distribuição do óleo com baixo teor de e~ 

xofre para São Paulo e com altos teores para o Rio de Janeiro, 

que já é tão poluído também. 

Um outro aspecto muito importante a ser pesquisado e a 

ação do dióxido de enxofre nas obras de arte. Podemos obser 

var que os nossos museus mais importantes como o Museu Nacio 

nal da Quinta da Boa Vista, Museu Nacional de Belas Artes, Mu 

seu de Arte Moderna (MAM), a Fundação Casa de Rui Barbosa, a 

Biblioteca Nacional, dentre outros, estão situados nos pontos 

onde a poluição do ar é mais alta. Não há em nenhum desses pr~ 

dios qualquer sistema de conservação/preservação e alguns se 

quer têm atelier de restauração. Não sabemos quais os efeitos 

dessa acidez do ar nas obras anexadas a esses museus e biblio 

tecas. Urge que se tomem algumas medidas, senão de ordem prátl 

ca porque não temos especialistas, mas a nível de projeto de 

pesquisa. 
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Mapa..6 A, 8, C, V e E . 
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Divisão político-administrativa da região metropolitana 
do estado do Rio de Janeiro 
Fonte: FUNDREM/1982 
1 - muno do Rio de Janeiro 11 - muno São Gonçalo 
2 - muno Mangaratiba 12 - mun o Niterói 
3 - muno Itaguaí 13 - muno Itaboraí 
4 - muno Paracambi 14 - muno Macaé 
5 - muno Nova Iguaçu 
6 - muno Ni1õpo1is 
7 - muno São João do Meriti 
8 - mun o Duque de Caxi as 
9 - muno Petrópolis 

10 - muno Magê 220 30 
escala grãfica· 

420 4 8 16 Km 
~)/'Í-

EB "'YJ' { 5 

3 

I 9 

I ~ 10 

limite do munic;pio do 
Ri o de Janei ro -------
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r'lAPA B 

Municlpio do Rio de Janeiro 
Regiões Administrativas 

I - Portuãria 
II - Centro 

III - Rio Comprido 
lV - Botafogo . 

V - Copacabana 
VI - Lagoa . 

VII - são Cristóvão 
VII I - Ti juca 

IX - Vila Isabel 
X - Ramos 

XI - Penha 
XII - Mêier 

XIII - Engenho Novo 
XIV - Irajã 
• XV - Madurei ra 

. XVI - Jacarepaguã . 
XVII - Bangu 

XVIII - Campo Grande 
XIX - Santa Cruz 

XX - Ilha do Governador 
XXI - Paquetã 

XXII - Anchieta 
XXIII - Santa Teresa 

XXIV - Barra da Ti-~ 
juca 

~~ a--- - .......... --===-=--..-

,.' 

Limite de regiões administrativas ---
Fonte: PUS-RIO/7l 

• 

Oceano Atlântico' 

@-
<W 'J U Km 
escala gráfica 

XXI (] O . 

(J) 

CTI 
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MAPA C 

Zoneamento industrial 
FUNDREMlout. /82 
·~reas de concentração industrial 
Região Metropolitana 

• Concentração industrial 
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rV,PA D Zoneamento industrial proposto 
Fonte: FUNDREM/1982(out.) 
1 - Distrito Industrial de Santa Cruz 
2 - Companhia Ciderürgica Nacional 
3 - Distrito Industrial de.Paciência 
4 - Distrito Industrial Palmares 
5 - Distrito Industrial de Campo Grande 
6 - Distrito Industrial de Nova Iguaçü 
7 - Be 1 fort Roxo . 
8 - Distrito Industrial Fazenda Botafogo 
~ - Refi na ri a Duque de Caxi as 

10 - Distrito Industrial Duque de Caxias 
11 - Rio Duques 

Li mite do mun i ci p'i o do Ri o de Jane i ro 

Z UP I f'llliA 
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~~. ~. 
.~~ y--- ,~ 
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2 ~ I> 

Oceano Atlântico 
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Qualidade do ar no munic;pio do Rio de Janeiro 
dióxido de enxofre (S02) 

Padrão de qualidade (SOJ1{m3) 
media aritmética anual 
( 0-60}1Vm3 ) - não saturada 
(60-80~m3 ) - vias de saturação 
(acima de so~m3) - saturada 

o I - Santa Cruz 

~ 5 - Centro 
~IO - Méier II 

7 - Ilha do Governador 

0 3- Benfica 
4 - Bonsucesso 
6 - Copacabana 
8 - Irajá II 

9 - Maracanã 
11 - Rio Comprido 

______ divisa das Regiões Administrativas 

Oceano Atlântico 

N 

@-
o 2345Km . -
escala gráfica 

-' 
C"o 
(Xl 
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ANO 1982 

x: Jorna 1 do Oltima Tribuna da do·mes O Globo O Dia Brasil Hora Imprensa 
Meses 

janei ro 31 12) 

feverei ro 5 

março 

abri 1 

maio 

junho 21 21 

jul ho 

agosto 

setembro 

outubro 

novembro 

dezembro 

Total de notícias publicadas: 5 

ANO 1983 

x: Jorna 1 do Oltima Tri buna da do mes O Globo O Dia Brasil Hora Imprensa 
Meses 

janei ro 15 16 15 4 

feverei ro 

março 

abri 1 

maio 

junho 

julho 

agosto 

setembro 

outubro 

novembro 25 25 
dezembro 

Total de notícias publicadas: 6 



CAPITULO 11 

O MEIO AMBIENTE E O MUNICrPIO DO RIO DE JANEIRO 



J.OEtN'AL DO BRASIL domingo, Gi '1'92 
i 

AI' do Rio 
o carioca não sabe o ar Que resplr:l 

Só o p~esidente da F"E~!A. Fundacaú 
Estaàual de Enge;.::c~a do ~!eio A:r.
biente. Sr E,-anóro ce Bri:o sabe 

Sabe. mas não ci·;u!ga. alega:1do 
Que a r",ôe de amos:~agem não é sufi
ciente e que a situa cão do Rio n~o e 
UlO cri:ica quanto a àe Soa0 Paulo. 

• • • 
Sabe-se. no entan·o. Que desde 1&s38 

o canoea respira cojs poluentes·. (.I 

dioxldo de enxofre e partículas em 
suspensao, 

Os padróes resp:ra\'eis são de 80 
rnierog:amas por rentlmetro cúbico . 
. !.~'2~. !'".:' Ri,:, a ~~~.) ~':!'!"! ~!~:. d~ 10:: 
microgramas por eE:ntlmetro cubieo. 

No:t1cJ..a 
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JORNAL DO BRASIL 6 10 caderno domingo. 31 1 82 

.. - , 
Oleo diesel polui o Rio 

· C01n dióxido de ellxo.fre 
· aléln do linzite tolerável 

Paulo .lfotta 
O ar do Rio continua pollÚdo por dióxido dE' 

· enxo~. e as partículas em suspensão E'stão acima 
· dos padrões tolerá\'eis. E:-:l Bonsucesso e São Gonça

lo as concentrações cie partículas atingi:-am índices 
duas ou trés \'ezes maio!"E's do que o pennitido. e a 
fEDL-\ - Fundação Estadual de Engenha:ia do 

· Meio'A!nbiente L-lfo:-mou que a polUição não foi cau
, sada por indústrias. mas pelo óleo diesel queimado 

por \'eículos. 
· As partículas são poeiras compostas de \'á..~os 
· elementos jogados ao ar por indústrias. peclrel.!'as e 
construções e o dióxido de en.xo::re é o resultado da 
queima industrial de óleo, com al~os teores de enxo
fre. Seus efeitos combinados atacam o aparelho respi-

· ratório das pessoas. . 
• MEDIÇAO 

o presidente da FEE-
· MA. Evancro de B~to, in, 
· formou que. de 19';8 a:é o 
· final de fevereiro. ha\'e:á 
· lL'na redução de 617 ::ill 

BOa toneladas na emi~são 
de partlcuJas. no Es,ado. e 
de 2 mil 435 tor.e!adas de 
dióxido de e:-:xo::re. D:sse 

· Que estão sendo ta:nbem 
estudados outros poluen
tes. como os dióxidos de 
n1:rogénio e h.:c..:-oca~bone
tos. e que os e:eitos do aI, 
eool quelT.ado por auto
móveis ainda só não :oram 

· cieterminaàos por !al~a de 
verba. 

E\'andro de Brito não 
tem ainàa todos os dados 
sobre a cO:'lce:-::racàa àe 
dióxidO de enxo:re e partl
cUias nas ãi'eãs mais polui, 

das do Estado - Região 
:'>!etropo!itana e ~IMio Pa
raíba - n:as disse QUE' em 
BonSl;ceS50. C!":1 18 cilas do 
ano pas.sado. chegou a ha
ver u::-,a cO!1centracão de 
190 microgTarr.3s por CC!)
tfme~ro cu bico. Quando o 
limite ~o!erá\'el é de 80. 
São Go~çalo chegou a 225 
microg:'amas por centime
tro ct:bica. 

- A Pe::-ob:ás dis~:-ibu! 
óleos co:nbt.:sti\·eis i:-:dus
triais de a1:0 teor de enxo, 
fre pa~a o Rio. c de baixo 
teor para São Paulo. onde 
o dióx:do de enxo::re cat:sa 
maio","s problemas: :'!as. 
Quar.do c~egar o gás de 
Campos. para as L~.à'.ls
trias do Rio. o dióxido na 
atmo~:'era <!LT.inui~a r:1'.~:
to - conclUiu E\'and:o ée 
Brito. 
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Qualidade do ar 

Como presidente da U!2~.!.:\ real· 
mente co:-.h?Cemos a GU8..!'.02é:f' do ar 
que a n05S-.'\ popu.:"çáo respi:e. Po:-<!m. o 
JOR."\AL DO BRASIL tarnbem a cot'_l)e
ce. po:s concedel'!",os. em ~ 1 n. en:.re
\,js~ ao s€'u rep6!"ter. dUlCU,',{: r,)U de 
urr.3. hora. fomeocendo-lhe todos os dados 
dlsporúw:s nesud"u.nd3Ção. e. por :,;,o':.i· 
vos que cf:sconhecer:-:os. se tra;~:ortn2.· 
rem em a!cum.q.s l!.!l..'l2s trunca:!a- e seo 
seqüência publicadas em 21 1 32. 

Entret:mw. pala Gue os le::ores do 
J8 MO r.quem sem aquelas in!o!"l:!"ÁçÓês, 
pa..<.S3I!1ç.S a relatá·las cO~0rme o (ora:n 
1i0 repórter: 

II Até 1918 existiam M estaç~s ce 
amos~!em de ar. Hoje já terr,os 121 em 
todo o Estado. o que perfaz cerca ne uma 
estação por 350 m 2• ls:<:l ainda ~;::-e;-.en· 
ta pouco para se ter uma perfe::a EseJia· 
ç.ão da sin:ar,ão C'<:lmo um to·:1o E11tre
tant<:l. cO!1sid"rando-se que o ,:ad:ão de 
qualidaele elo ar pa."a particulas em sus
pensão é ele 80 um·, ln~o~r;·.2~:!",es. na 
entre\'ista que em 1~31 as V)::,,5 cn:lca5 
no Estaco do Rio de Jar.eiro fO~2~ B:n:' 
sucess.o Ique ul~rapi!SSOu es~ pac::-ào em 
18 ocas:ces). São Go:-:ç<?Jo 'c;ue o ex('~ 
deu 19 nzes1. Belmonte 12-3 ve2e~1 e 
Retiro 119 ve;:",'sl. t'staS eluas U::lrr.as em 
Volta Redonda As outras e:;:a;6o?s ha· 
\iam ultrapas52.dc. o padráo e:n ll'ze:o 
L'1Slgrjf:.cante de ocasiÕ'::s. ta:s co~ 
Bangu Iquatro). Ben!:ca I trêS). ~~=acar.á 
(clr.co) et.: ... Ca~ acrescenta: que l!?..:a. 
por exer:-.plo. ult."1lpass.ou 11 ... e;:J:s o pa. 
drão em 1880 e em 81 apel1.'!S quatro. 
Dl.5.<.emos ainda que a estação ~!~ie~ 11-
situada na Heótláo Adminis:ra:iva que 
ebnga o maJor'nü::lero de lr.dl:s:~as n:> 
Mw~clp;o do Rio de Janeiro - ta·.ia 
ultrapassado o pad:áo de parJ~ulas a;:>e
r.as dWiS \'f:7,eS e de ~ apen.a.s u.~ \'~z. 
Isto caracteriza o per.eito CC:-:::O.E: c;ue 
as. lr.dustrias \-êm recebe:1do V-lr pa!"'..e 
da U.E~!.A; a:ravés co SLAP I~is~:;.a 

~. de Licenciãment<:> de A:i-.-:dades Po:w· 
dorasl. IrJorma:ncs a!r.d .. c.u" estudos 
reallzado~ pe:a FF:E\!A c!emon.~tr.lm 
que a alta IncideiíCLã-õe'pareculas nas 
estaçOes de Bon.sucess.o e São GOnÇalo 

-JOR...lOJAL DO BRABtL ---- ._---

6e ce\ia pri."1clpal::1en~e à sua lo-~al:z..'I.· 
ção próxirr.a a \';3~ ce t.-tlfPi:o 1:::",.'.). 
posto que a :ê<'!"~~('a cc.::-eta reco:~,,·3:-.ja 
que estações ele a:::(,:=age::l s<c ;~,",;i

zem r.as á:-eas Ir.ais critica.s da r»".ào. 
[}e\'ido a is~o. eur.:en:..?_"!1CS a ~~: ;;":':::a. 
çáo SClbre as preva; c.e ôn.ibus e c ;;:;j. 
r~'lÓ€5 do F.s:.ado rl"--~:2.a:ldo. erro 8",3::-.il 
5~S vistorias Iqua.--::o à produção de ~c1' 
maça negra'. e lxe;:cla::los 2 x::-.:.; e &JO 
veicules v:S:o:ia·:::·Js. 

211n!0!"l:!".';;.rr.o~ a~,da so rep6!"te~ c:~e. 
em H(j9. 8~ ;;,d'..:.-:::as tivl"ra::1 z-,;_,,: :';;. 
dos RUS p:vble~~s de po!ulção d·) ar. 
Em lS80. es~e n::::-.r:ro s'.Ibiu para 1 :.; e 
em 1?81 2t:;:.:ju 3·:':!. Ou se'a. e::-, ::es 
anos 488 inàus:Iias ces,s.arar=.-cic jJ:~::":":!'. o 

que representou e:n tOCo o Estado. t:'.'ll 
total de 517 rrJ1800 to::e!ad3S de pa:·..lcu
las fAlr ano que deixa.-am de ser lp.r.~a· 
de.'; na a~mOS~tra e 2 r;".!1 435 tc::p.:a::<:!.i 
ele 802. São 12.nçaCo,. a~,da hejr.l'2 ~:.'.l 
f.57tano de pan!c~as e 158 r:-.J 5-,-3 
t.a.--:o de 80:. A reCuy:?'J de parti-:U:"óõ f_:n 
ms anostcl. ;>ort:!:tf.>. de 81.3",:-, e de 
~ de ape:l2.S 1.5!'c. A baru re-::'~;:,o 
de 80, de.oe-5e eo fo~ecL'1lento às ~~
dús~s. pela Pe:rJb:?.5. de 61<>0 c::n· 
bus:lvel de elevado teor de em:o:::-e. A;:J' 
Dl8lnos. n1I~da l1aqtIe!ã"" en~re\:is:..a .. ~'~e, 
qua'lÓO o gás natu_.',ü de Ca':lp0s. cç:;:€
çar a ser dls~buido pelo se!.~!'.::o '.:,el 
de gás. que está M'nc:o co,,..,::·.;.;,,:r, ;JOr 
oritntaçZo do att.:al Se~retsr.o de F,:~'l' 
do de Obrc.s. Er.~ l::rJlio ror.'.1-.::::. a 
reduçêo de SOl s.erá. também. bas:a."1te 
eievada. -

3) Dissemos ~n::!a ne~.sa n,~s::-.? en· 
tre\'l~ta oue. em 1~'9. 2 FFE~·:.; :é:,,":Z;JÜ 
291 vi.~t.oii.llS e multou 18 ":;';:.:~~;~'. o 
que produz mIl 1::diCJ: de 33.e,,", Ç,? ;;::-:a· 
ç.:>es. Em lBO. Yisto:ia.-ncs 7&O..a::';:::a. 
de~, mult.a:'ldo 52. com mn L'1:::':-::Jo? ?~r .. 
tanw. de 6.S3'é. L~ 1281. d&s 5;5 ·.-.S;O
nadas. apenas 2'1 fúr?rn mt~taca5. caL"1' 
do (-sse 1::.'i:ce para 3.;';c-c. o qt:e C ":::':!1.'i
tra n6.o :;~ mna lY_ii:or cc.:i~!e:-.:= ç<'lo 
por ;::arte dos Inéu.<;tr'.ais co:::-.o :a:-.::·f,ru 
U::i melhor traball:o realizado por r. :.ssas 
(-QuJpeS. 

Túd03 E:sses dadús foram !crr.€c!dos 
ao repórter dando ur:-.a perfe!:a v:s-.o de. 
~tuf.çáo atua! C~ nCS50 ES:.2C0 e com 
um ilnle<:> obJet!\·o: p:-est.a: CO:1:as "- po
pul!tção. como ~ do nosw de';,:!. !"<10 
oeJtitimos quaJque: i;ll0r.:r.açá0 ~.: ':J:e o 
a.<.suntn. pois não ~ E~ a o::~r.:a~ê.:) do 
a~uaJ GO';emo elo E:,:ado. r \il.ndro 
ItOOrlr.u~s de flrltto. pr .. ,id~n;e da 
}'EE~lA - Rio de Janeiro. 
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,jTkIOUNA DA IMPRENSA 

RIO DE JANEIRO. 21 DE JUNHO DE 198~ 

Qc.!alidcde do lH' eln 7 
cidades se~ri avaliada 

ER"'!'-!LI.\ - t:m t~ata:h., de n,"a.
:!sç~o c<'. C;°o:o'.~::::lc!e' (.0 a~ c:t' ~t'le cica
d!'s br;l,<::~;ras H'~;.'; ini:is.<Ío. nos pri
n'''I~,JS ("" o~o ,\.0;10 ".0'0 1r1'é1Tu'~ ás 
Fi;i~8 ê.;··-t·;:,,·e:-;·:·c~·::: -de &lo" P .. 1."J:o. 
nu.·-na (';:-?:-::ç'~ () CC'!!:~':":::t (1):":1 s. S~cre~ 

tar:a E';:~:;.': do ~.:":0 .... ~.::er.'e e com 
a ~l.11Sr:::J.·:-:0:-(j, de F~: : .... :~:. e Fr(\.ietos -
Fi::eo - .::-) :.!::::5-: ::: c') ?:n:-.f"ja:-::ç:!l
to. E-er~() "::e~e::c:~'l..:!":'s f.~ ::-~3.·.:~~d,:s cle 
R:o de .. :~.l::!:':;-o. ~ ... :o !.::f~. Yit~!"ia. Br':o 
lio:-i?o!l:(to. l--:('·ci!~. r:-:--:o Alez:-e e Sc:-J .. 
'r.lr:0r. r.:~~:~ C~ ('::t~l-:.~..., (,c""~:"i~:l. O!\ • .1\1-
re:í1. ~:~:.:~(!a €:n ~~:.~ !'" .1. 1.!:('. Cf.le ~en-ir~ 
('(':1\0 r-.:-€2. é~ rf':ê~~::::3 ;:"3ra os est .... -
t!0~ . 

Recursos hum<,nos 
~-\ ::c..-;(~~ r~f' ~~ C' :'1:: ~:o u~C' fo! !'~

~G.:-!L1::?"(:;' ;,e·:- ~l":' C '::-:"C:\ 0:4) ,p.:'is f' ~:0~
s:.~ir ta:l 5-!~~€':-!~~ C -:' :-.C":n'!"'-;Ja.!1.!lít::-f:!to 
J::::-:ç::~~"j C2 c.·.;=<l::~~~ c:. ar .... -\!~!'!l cl~ 
ce:e:-t2.:' P. ~:~·.~~·;~o :-:-~~~.·.te!:a~ :l:!a
(1!,:- t:~cc:::!.-::.s.. ~ ;. -.: .::,'~ t.:a!11 l:~!" Cb!ê." 
\:0;05 ? :0:;0:::·2~.~ C~ :c·o:r.;os hlHnanos 
n~ :!~:!. r::= :;.~C;.-:~' C, '::·.1~_l.ó~c.p -:=.0 f!.!' 
e ~!lC'f!·~. \"~r (' ~.!. ~·: .. :tc~~t"r.:.:'l dt" pro
gran~~_::. r:~ '. ~!~tr":(-, 

A ;:,,--:00::':1 ~E-' ri rOG~àe~aQ' r~lo 
~~ .. .)O de '::3:".>:ics .:.:: ~::<.::';'"<i.o dI) I\r c!') 
't"SP (' !t:-~. ê .. \;"~'. _.:~-:\':' l::\ ~·-L~. ~€I~l 

;.·~~2 (~~:::~-: :~:~~~~ ~~~~. ~c::~ :~~ :~~:1~:;~5~~~:~ 
85- :~'C':-:: ~~:: ,;}:-. :: 'r"'(:~:~::ar o trô

cz:r.o :-~=:.::;.~-·::~t:? .-;: ."··::l:s .. ~áo d·:·!'. jn-

;f~~~~;t'~·?r·~,~~~~·· ;:;~;~: ;-,~~~ ~ \>;~;~.::';t~~ ~~-t~: 
!~(2.:' c '::::-- ,c3o ~:. :~: .. ~~.c:. ce- ci1ó:t: 1do (~~ 

~~~\.'~,f~~~~::~~~e;~~~! ~:,:' ~~~';~~~~f:~s a :~~~'~:J~: 
s3do!'"~.: T:-o;,"':~·:::=~:-:i. :::~:-.::t.~!" ~ !nd~ce,; d~ 
1"':1(':2.:, -;:--::.::a:!:-s !':O n:' C2.~ ~e~{I c:d~.d~,. 
~:o ":"C~·:·?:::3. é.~~~ _:-: .• ~, C:":) t!ab~~h, ~ 
~''':5t!:::::::' :~e~Z1. i!:~:':"::~~~!l~ia de Vf=':~!-

~;.~:~;;~ ~~ :~;~~r;~~~\e\ ,_~~ ~;c!~'';~ l=;' :;: ~ :~~ 
~~:-!<:-..... 1" i! :n:::!· :·i~r, p-r a~::;.:: .. ·f.'!" 

a~~::a~ (;'.:?~:-i) ~. :-'; :-;·:::rcs: r8;tfc·.,'?5 
(':11 ~.:=-::-f.:.!'~!I"\ ç: .... - :r~~, ~O-~-_·;~') r1~ 

Ci':.:-'~<:'::0 ~ (1."::d?!l:- ": f )-c-~u!.?l(o:s. 
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o n03§O e~r envenenado' 
ULTIMJ\ HORA 

terça-feira I 

21 de junho 

Paulo Ra 'nos 

DE tMas as forll1as do festival de 
poluição que ítssola o planeta, uma 

• . das mais insidiosas e prejudiciais é 1\ 
da atmosfera. De Iato, a poluição do ar 
avança em progH'ssJ.O f,rométrica, amea
çando o conjunto du equillbrio de toda a 
biosfera, Basta dizer que um poluente como 
o autom6vel, ao percorrer mil quilômetros, 
consome tanto oxigê:nio quanto um homem 
em um ano. 

Já um avião a ,iato, no percurso do ruo de 
Janeiro a Paris, queima tanto oxigênio 
quanto o que ~ produzidO por um hectare 
ele f1ort'sta exub('rante durante um ano. E 

: s6 ao levantar v(lo, e,se meslIlo jato expele 
Ilanlos gases de csrape, q11anto os de seis 
mil Volk&wagens. E pior: voanoo a grandes 
altitudes, os aviões a jato supersônicos 
destroem cOl11pldall\~nte a camada de ozô
nio que filtra as radiações nocivas do sol. 
Pois os cientistas afirmam que baslariam 
quinhentos aviões supersônicos voando in
termitentemente sobre o planeta durante 
um mês para destruir toda a camada de 
ozônio. 

A poluição do ar assume nos 'dias de 
hoje duas formas mélis dramáticas: a' 

• dos polucntl:s gé'.sosos propriamente 
ditos - g~s carbônico, óxido de enxofre etc. 
-e R dos poluente:; sólidos, 

O gás carbônico, em sua maior parte, é 
proveniente da utilização de combustfveis 
fósseis: petróleo, carviío e gases natlITais, 
Até épocas recentes, a produção e consumo 
de gás ca~bOni(o (pelas plantas) se equili· 

I' bravam, Hoje sua produçio aumentou 
enormemente. devido a todo o tipo de 
combustão. principalmente queimadas flo
restais. 

O fenOmeno da poluição qufmica do ar é 
mais intenso nas cidades, onde se concen
tram as grandes illdllstrias. mas ondp. n 
automóvel é responsávçl por 60 por cento 

. ·-~·t·~·-"·-··".r ... -.., .-;1 

do envenenamento atmosférico. Nos Esta
dos Unidoll, em 1980, o ar foi contaminado 
por 142 milhÕes de toneladas de poluentes, 
entre as quais 72 rnilhões de tonelada~ de 
monóxido de carbono, 26 milhões de tonela
das de óxido de enxofre e 12 milhões de 
toneladas de outras partfculas sólidas, entre 
as quais o temfvel chumbo. 

Em média, cada vefculo lança na atmos
fera, anualmente, um total de 297 quilos de 
monóxido de carbono (tóxico), 39 quilos de 
hidrocarbonetos (cancerfgenos) e meio qui
lo de compostos de chumbo. Multiplique-se 
isso pelo número total de vefculos que 
rir(,,1JI:lm pm "('\<;c:~.~ .}!"t-l2~ e ~e t-~.!"~ :.:m;;.· 
pálida Idéia do rndice de poluição do ar. 

" " 

I 

I 
I 

I 
.' 

. -~ 

A ,I. _ 
A pohJiç~o quimka. 

Flagelo das grandes Cidades. 

IT\ ff AS nem s6 de gás carbônico vivé 
"V n (ou morre) o ar. Outros poluentes 
~ _t....terrfvt'is como odi6xido de enxofre 

c o filiar tambl!m dão sua contnbUlçao, E 
além dos 1'<"e5, as partículas 5rJlidas 'míni
mas (aerossóis). com capacidade de flutua
ção ilimitada, também entraram em cena. 
Os resultados dessa combinação diabólica 
são fatai~ para a saúde humana. Daí sur
gem doenças do coração, pulmões, pele, 
tumores etc. 

Al':m dos homens, também a naturE'za é 
afetada. Nestf> sentido, os cientistas ainda 
discutem, por exemplo, de que maneira os 
poluentes s61idos e gasosos do ar estão 
·; .. r!'""~i.dv ";v~.e ci dii.erd<ictO U~ c.:ilma que 
hoje se verifica em todo o planeta. --GJo' 

Noúua 5 



176 

'/TRIBUNA DA IMPJ!':NSA 

RIO DE JANEIRO, 4 DE JANEIR,Q DE 1983. 

-
Poluição 
dos dez 

teve 1 i sta 

Durnnt'J todo o ano ce ] 982 
el~s Il.anti\'fl atn um recorde 
absoluto e nada lJ1'iejá \'el: 
foralll os di?stacados cam
põe.') d:t poluiC;áo. En\'t:l!ena
ram rio>, d('struiram costas 
mar!tjma;:, f'l11p,:,st:nam O ar, 
contalllill:1 ram rdl!lll'ntos, su-
j:!r:tl!l ru.ls. c..<;tmr,aróllll o 
solo, Ul'lu;:aram florest:!s, 
mataram peixE'S,· animais, 
p:'ls.:;:trCls e gente. E certa
mellti) terão um ]983 rfpl~

to de pro;:p'Jrldade. Pois 
além ele u[;euks pol1l1dores 
(J('~ são aci!l1:t ele tudo mo
lhos de gr:mdes lucros pa
l'a quem os lança, sem crI
térIo nem fiscalização, sobre 
fi frá;;;il camacla de vida que 
envoln' o planeta .•• Eilo5: 

1 -- ni:hido de Carbono 
- EslcH' j)l",-cntc na com:
busEto (t!! tNlns os procutos 
carbonaclos. ,:llndo de fábri
cas, indústr~as, mInas elétrI
cas (> até aparelhos de aquc
cimt'nto <loll1f.stIco. No en
t8.:lto. a cmall~C'flo cre".('cnte 
<lesse' g;l$ poJrri contrIbuir 
p:nfl rlrv"r a tempEratura 
da 5\lp~rfldc t~rreslre - e 
pro-.oca!" cat,l~trofes ecológi
ca., e geo-qulmIcas 1nimagI
náveIs ... 

2 - :iIOnóxlclo de Carbono 

- Resulta da combustão 1n M 

complr;t:t de malérla!': f6~:;cis, 

laIs como petróleo e- carvão 

utillzn dos na met aI urg:a, ro

fln3ção, motores a combus

tão, e!c. Mas é um gás ve
nCllr:,O, com capaCiduc!e/~)a
ra afetar complrlamente O 

rqu!Jlb!'io t~rmico da estra

tosfEra, ca>o continue em 
protluc;1io crescen!\! ••. 

3 - l>ilí:ddo de l:nxoIre -
Provém 11 r, ernall:lcÍlcs fa
bri~. ':clru1cs clivrr.<:o:', ccm
bu,tlni3 e(j!:;~',licos etc. Ge
ralmente r.:.~:1 a scoci:l c:! ° ao 
ácido !;ulfÍlrlco. t10 poluir o 
ar, a_taca árv?rcs e p!:Intll:s, 
a:~ra \a ,tH:l:'J-UL'~ ."c:;;:,:::" ~~-
1Jas e chf;;a a impregnar pe-

mais enl 82 
\ 

dra ~1lcál'('as, tijolo,;, cons
truções e até mesmo tecidos'M 

4 - óxidos ele Kitrogênio· 
- Deri\'a de IOd(l.' os moto
res à exp!\Js:io" a'dúes a ja
to, 101 nos, il1cinrr:),j::>res, 
qucim:tdas f1orl'Etals r 
tamté:n do E'llIp:f'go c:e~con
trajado de certos fer!1li~an
teso AJém, é ób-,'Io, das 
grandrs plantas Ind:.Jstrlais. 
J:; caus<ldor de gmmies ne
vodros e afecc;õcs rcsplrntú-
rias .•• 

5 - Fo~ralos - Encon~ 
tralll-se nos esgot'Js, ma! 
t~m sua o:igem em deter
gcntrs, defcllsI\'cs e pestici
Ca;:. Estão prrsentcs em to
das as águRs que> cscorr~m 
<lo plalltaçõ\'!' (·X((,~·'l\·amrl1-

t~ Ir:tt"cl:'s COI!1 fel till;::lIltc~ 
qulmlco$ - E' ~ii.o muito co
muns nas r('giõe~ onde ~e 
p:atica p!:'cuárla !ntcn.'iva. J:: 
um dos grandes fator('5 de 
dpgrada~50 ~a~ águas dos 
la~o3 c dos r!05 ..• 

e - :\Icrclirjo - Sai de 
baixo que E'S5e é violento! 
Origina-se, basicam~ntc, nas 
Indú,tr!as de p.lpe!, n:ts fá
bricas de cloro-? lca:ls, ce 
tintas e em todas as c.tlvida
des pctro-qtúpjcas, de mi
neração 3. l'pfino. E!'J SE' re
\'cla cnda vez n,,,is um for
te cC!lltaznIlla!1le de alimE:n· 
tos. prlnclpalmenle peixes e 
crustáceos, s'!ndo perigods
slmo para o sIstema nenoso 
humano ..• 

7 - Chumbo - 'l',m fon
tes pri:íCirai, nos aditi-;o!l 
antl-dctonantes ela gasolina. 
:-.ras também se crÍ2ina nos 
deJ~tos c;>.s lndú,tr::ls pero
qulmic:JS, 1I0S pc:;.ticidas t) 

lIa,; tl.'slnas de rrf;!;acãe de 
chumbo. :t um ter,i-.. el \'(~ne
no qu~ ~e acun~u~rl.. l.0~ p::u
cos, no or;~anh:l~o. afd:tndo 
a:> enzimas c )Jr"i:';~;C2!1do 
todo o r.le~:!b>J:i: l~lCl cell;!;;.r. 
Tem a caracic!J:;1O! de ficlf 
armazenado eflZrna:r.cnte n0S 
!:':-:!~:-:'I"!!"!'I"\= -~~!=,h~~ ~ .pa 
água doce ..• 

8 - Pélrólw - O nos::o 
vel110 cC:1hrcirlo 'ouro ne
gro" é cO:1siderac!o o "5an
gue" da sociedade de con
sumo. cmb0ra ~ej" o iel qUE 
escorre das dé:;(::1;·".as e la
Va~~l'n5 cle:s I::l\' j ,;~;-I anq:lcs 
)1l'lr<Jlclro~, dos acic:r'iltcs da, 
plr,t~l1o!'n!~s Illarltilr.:lS - c 
das próprias refi:1arias ( 
"polos", que hoje Se espa
lh~-:n pcr todos 0-' lat!::;s. Po
luI pra;as, asfixi,.s rio,;, ma
ta a \'ida aquitica ... 

{) - Pesticida~ --- UU:iza
dos na. agrlcul~ura de e::ca
]a, são tóxicos nO) escorrer 
p<!!a 05 rios e p:aa o mar, 
m;;.lando peixes, cru:ftceos, 
ol:i!llais c Rves. COllt::.rnino:1l 
nl1.w'ml'nte muitos d03 a11-
l1!f.llt(l·: ~lj~onld·)" Ji'!'x' 110-
Jllen:; (' cn"l;cntJ.:~nl [!,s ;;:1::
ta[~C!l- nara IJo'·:Jl()';. A:zuns 
pe;tI~! :lr~5 !ão co:r.t)ro\·~~a
mentc cancerf"C!·l:JS. O:ltl'OS 
acab'.m com o~ Iwf'!oS úteis, 
J.I!·o·:oe;;.nd o o (ksc -jt:illbl'lo 
crolú~!ico - e o ar~,·rcCl!l:f.ln
lo de ilO-,-33 e .surp;-c"nC:;:!::.~es 
enfermidades ... 

10 - Radiac(tcs - Estão 
l!g:lcl~~ à utiUza~ào da ener
gl;: nuclear. princip~t!r.;Ente 
se vo:t?_da prl!'a fins 'c~!i('os. 
Pc:!,- é de >e ~~pe1'3r rFie a 
cncr:?la nuclear para fins pa
clOro.> vrnha a ;,co!' rl"OIo
samente controlac:a por Or
f.alli.~mos ccmp~:Elltes. Caso 
CO!1!rár:·J podErâo causar 
br:lt~!~ ma'~fl::03 org-â:1ic05 
- e comprometp.r o pr6prio 
futn!'0 2enéUeo ca hennanl
d~.de s'! usados acln·,2. ele 
c':rtas dc,scs. A!é/ll disôo. os 
ra':<'ê~ que uti~:zam energia 
atômica lndiscrimil:a dr-.:l1€1-
le, HlTI cont:-o~~, P?d·o:5.0 ~e 
tr~ .... s ro~mnr (I!-~: ··~),J!'ca-pe,; 

atélmicos~ em C2,;O de ;7:1er
ra. po:< 59 f-:::-(,:11 ",u:;~:ltos 
c!e pro:luzlr a~t('fa\o~ l1ucle
?H" ccrta!11E:r:~0 ~·:·~i'l \'!~a
deIS P~~Cl' ffJr:;u(!cs c!t múltI
P:J.' (·zj·:as... a ~('m .'ca_> .•. 

J:: :~~o ::d ..• :::,v~er:;c, qu~ 
a C{)~"!,c:fnc:t: (!:')lr;:':#'a e de 
ce!e<;>. d3. \'!da - '! do me:o 
l' '" h!ente creso;am em 
19à3. 
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, 'i "'ili] . l1'1'(;~td' 'li;.(I :n L";'" ,.,J U 1..: ••• 1., \.;:. '\.ii~ 

Carros a diesel também sofrerão ataque 
o Rio começa a perder sua earaete· 

rística de metrópole altamente poluí· 
da. Com a promessa do presiden te da 
Petrobrás, 5higeMi lleki, à FEDIA, 
de fornecer gás natural à Região Me· 
tropolitana do Rio de Janeiro a partir 
deste m~s, e com a inauguração, hoje, 
do sistema de abastecimento de gás 
natural da Companhia Estadual de 
Gás (CEG), a região vai deixar de ser 
abastecida em grande pJrte por gás 
deri\'aelo de petróleo, que contém alto 
t",or de em:afré' e cuj!! queima provo
ca a poluição do ar. 

Assim, garantiu ontem o presidente 
da FEE:>TA, Evanelro de Brito, a partir 
do final,deste 1Ino (quando estará 
cOlllplpto o pror,rama d:t ~tll\stituição 
do fi1s de pt·tróleo pelo gás lIatural), 
os pl incipais poluidores da atmosfera 
do Rio passarão a ser os veículos 
mo\'idos a óleo diesel. Para solucionar 
esta quest;io. a FEE:-'IA iniciará agora 
entendimentos com o Drtran e mais 
t3rde com o Conselho r,dnal de Pe
tróleo. 

- O importante - diz Evandro - é 
que, graças à Petrobrás, obtivemos 
uma solução real para um problema 
que preocupava e para o qual não 
víamos saída imediata 

SUBSTITUIÇÃO 
O programa ele substituição do gás 

de petróleo, o nafta (há n':le alto teor 
de ".'Ilxofre, que COIl1 a queima libera o 
IDl.í.xiº!Hte_~n;-;ofrç, responsável pela 
poluição), está dividido em três eta
pas. Com a inauguração hoje do siste
ma de abastecimento de gás natural 
pela CEG, 450 mil metros cúbicos 
diárics do produto .passarão a ser 
distribuídos às residências. A Petro-

brás passa 'também a u~ar mais -l50 
mil metros cúbicos n:l Rt:finaria Du
que de Caxias {Reduque), 5ó ai, r.a 
Reduque, haverá uma diminuição de 
10.300 toneladas de emissão de dióxi-
do de enxofre (SO~), ._-
- Emumã segunda fase - que o 
pregidente da FEE:-'IA acredita estar 
em funcionamento daqui a dois ou 
três mese!'> - a Petrobrás \'ai entregar 
mais 150 mil metros clibicos diários 
de gás natural à GEG, para a suh!'ti· 
tuição de ccnibustí\"E'1 em 60 prir,ei. 
pais pontos de emissão do SO~. Estes 
pontos não são os maiores l)õfuidores, 
roas causam grandes incômodos à 
população de\'ido i' sua localizac;~o, 
Entre elp$ estiio hospit3i" tinturari:ts, 
patlarhlS e wmb(olll indlístrias. 

No final deste ano, em uma terceira 
etapa, a Petrobrás estará fornece-r.do 
diariamente 1.500 mil metros cúbicos 
de gás natural. Aí, será a vez de 
substituição em 33 atividades púlui· 
doras, neste caso já grandes indús
trias, localizadas em éire,,!s críticas, 

REDUÇÃO 
No total, no final do ano, haverá 

uma redução de 2,:.300 tor.el'.das 
anuais na emiss:lo do dióxido de el1' 
xofre, nos ~lunicípio5 do RIO de Já
nerr=ô e Duque dt: Caxias, já que, al·~m 
das 10.300 toneladas da Reduque, ha· 
verá redução de 14 mil tonelada,s 
anuais que são e:mitidas pelas 33 atl· 
vidades poluidoras, 

Isto significa que as II estações de 
amostragem (das 13 existentes). que 
atualmente est:io sempre aciJ;~~ do 
padrão de cmi,são do SO! E:5!iç:.ulndo 
pela Organização tllundial da Saúde, 
não mais existirão. 
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ECONOMIA 

O'Ministro das Minas e Energia, 
Cesar Cals, visitará hoje a fábrica 
da Companhia Estadual do Gás 
(CEG) em São Cristóvão, quando 
será iniciada a distribuição do gás 
natural de Campos pelo sistema 
canalizado do Rio de Janeiro. 

Essa primeira fase do projeto de 
gás natural permitirá um consumo 
diário inicial de até 600 mil metros 
cúbicos, em substituição à nafta 
que era utilizada corno matéria· 
prima nas unidades de produção 
da CEG. No final do ano, o forneci. 
mento alcançará a um milhão de 
metros cúbicos por dia, o que re· 
presentará uma substituição de 3,2 
milhões de barris anuais e uma 
economia de divisas da ordem de 
US$ HI"J milhões. 

Até hoje, o programa de gás na· 
tural exigiu investimentos que che· 
gam a US$ 3,8 bilhões; para execu· . 
tar todo o projeto, serão necessá· 
rios US$ 11 bilhões. A capacidade 
integral de fornecimento de gás 
D3tural poderá chegar a 2,5 mio 
lhões de metros cúbicos diários, à 
medida que for sendo desenvolvido 
o mercado industrial do Estado. A· 
CEG con~idera que o gás natural 
será um excelente instrumento de 
estímulo ao desenvolvimento in. 
dustrial do Rio. 

ALCANCE 
A entrada em operação do anel 

industrial e da estação de armaze· 
namento do gás natural permitirá 
o 'atendimento aos bairros de Coe. 
lho Nelo, Penha, Olaria, Ramos, 
Bonsucesso, Higienópolis, Del Caso 
tilho Inhaúma, Cavalcanti, Tomás 
Coelho, Engenho da Rainha, Vi· 
cente de Car.valho, Vila da Penha, 
Irajá, Brás de Pina, Cordovil e Pa· 
rada de Lucas. Também serão 
abastecidos os Municípios de Du· 
que de Caxias e Parada Angélica. 

A execução da segunda fase já 
foi iniciada e deverá estar con· 
cluída no final do ano, com a entra· 
da em operação da estação de ar· 
mazenagem, odorizaç·ao c condi· 
cionamento de gás natural. Nessa 
nova área - Nova Iguaçu, São 
Jo50 de Meriti e Nilópolis - o gÍis 
será utilizado inicialmente para o 
suprimento às illdústrias, e numa 
fase posterior chegará às residên· 
cias da região. 

A substituição os 61eos com· 
bustíveis pelo gás natural de 
Campos beneficiará mais de 
dois milhões de pessoas que vi· 
vem hoje nas áreas mais críti· 
cas de poluição do ar - Médio 
Paraíba e Região Metropolita. 
na - causada por altas concen· 
trações de dióxido de enxofre, 
resultanlesda queima de com· 
bustível de alto teor de enxofre 
- afirmou ontem o presidente 
da Feema, Evandro de Brito. 

luidas, de acordo com plano de substi· 
tuição elaborado pela Feema, serão eli· 
minados 93 problemas localizados de 
poluição do ar causados por atividades 
que queimam üleos de alto teor de enxo· 
fre (502) localizadas em áreas residen· 
ciais-.-

Inicialmente, o óleo combustí\'el será 
substituído na Refinaria de Duque de 
Caxias por 450 mil metros cúbicos diá· 
rins de gás natllrJI, representando uma 
redução de 10.300 toneladas/ano nas 
emissões de dióxido de enxofre da refi· 
nariá, ou sejã,l!mindíce de redução de 
32 por cento e diminuição de outros 25 
por cento na emis,ão de partículas.Ou
tros 450 mil muros cúbicos diários de 
gás natural s~rão fornecidos ã CEG pa· 
ra sllbstitlliç~o da nafta de pl'tróleo. Nu· 
ma segunda etapa, mais 150 mil metros 
cúbícos diários serão distríbuidos às in
dústrias: 

s .. m incômodos a população com' 11 
queima de óleo combl!sth·el. l\e~sa pri· 
meira (t .. pa de sub~,tituição, haY~"á 
uma redu~ão de 4.697 tonc:adas por a~Ji> 
nas emissões dI: dio.ddo de carbono. ' 

Numa outra !:tapa, ate o final d",'d, 
quando o suprir:lcnto de gásalcar,çér 
1.500 metros cúbkosldla, serão i~
cluidas no pl;,nc, mais 33 ati\"idac"s ;):)
luidoras, perfazendo um wdice total de 
redução de 14 mil toneladas/arlc, n'ó.s 
emissões de dlt'xido de carLlJno. c.,. 

- Com o plano de substituição, o prQ
blema de poluição por ditixido d~ cr,~:')· 
fré p.~las industri3s - r~spóii~a\c:;s por 
Wpor c~nto do total - c,tar~ SUJ con
tralt. Em termc,; de S02, ó:l1.~ ce l'lJ5SaS 
13 e~t~çõ(:s (!(, ilmostri;"rr:l tSt;io per. 
mJnU1II'Imlltc r"ra!lo /:;clr;;o d,~ (jtlJIi. 
dade, de 8<1 rnir:r(),~r?rn~, pllf IMtro eú· 
bico de ar. F.m Bo[;suc<:s;o, a r'lais pl). 
IUlda, registrilmo; "te ;i8 rnicrogra. 
ma~. Creio que com a sub;tillliç~o con· 
sq;uiremos que apenas qU2tru estações 
fiQuem fora ~') padrão I:In d!:termina. 
CIos nieseS'~rttlcoi, aI: JO\"Crsào termiç~_ 

- o e~s natural possui t.aixissimo 
h'or de \'11:;011 e, trazc'ndo rOln a sua 
queima, grande benefrcio à saúde da po· 
pulação do municipiO, seriamente 
ameaçada pelas alta~ concetrações de 
di6xid~~~.!~xofrc. mrdidas p<,la Fee. 
ma. 
P~NO 
. Alem ce DcnclÍclar' as areu'mais po-

Com tase nesses dados, a Feema ela. 
borou um 1,lano de distribuiç~o desse 
gás nat!lral. Foram selecion~das60 ati· 
vidades potuidoras que bOJe maIs cau· 

178 



j?nNAL DO BRASa domingo, 16/1/83 

-Gá,s reclllz 1JOlllição 110 Rio-
A partir de huje os r .... mh·s rE'S' 

pOlls<I\'eis p!.'la polui(;,i'j du ,l[ pd~;
sam a ser os aut(l!:,'-'\'f'l~, O:1;b'.1:'; c 
caminhoes, E ql.e, ('U!!! d t':IU'ácia 
rl~l fUr1cil):1i.llIH'n t.o (lo ':..!al~ l1;·lt'.1!"~d. 
para o ab.lsteeinll'nlo di, bc\u"trias 
e da própria Refinaria dC' Duque de 
C'axÍil", o ll1cli('t' de diliX:cill d" f'~)xo' 

. !rc ela lf'giao mctl'UlJ;:;iE:;!í~1 ci;; ido 
oe Janeiro caira bastante, 

Ameaçada {'lJl se tr3n;;!0:':113r 
numa rim'a Cubat,w, ci!.'\'idu a po
luic;i(, cio ar _.- d,IS 1:1 csta~"Jr." (ia 
FEE:'\l:\ 11 es(üo 1)('rl1lanr.':,~f':::"n· 
tel:u:n o 11l\'e! ele d:oxicl'j cil' e:',:':'J!re 
cu'in1a (lU:> Pi:ld!"o~~priI:~ip:li:::f:n· 
te f'I"n Duquc> df' C~,xias e /1):1;.1 :"t::-;i
<i('nci~ .. l Sul do :'\lun:\'lp;(). u R:rj lera 
~'(':Jul\ icit' ('Ot~) a U~in/~H,'J') (~U gas 
:JdtU!tt: dI)') Pf)(,'l)~ Uf' Cd:LP1/') a 
emis~at) cl ... partH:ulas de enxutre 

lias illCil:s:ri.1s. Pr,-.· .. ''-';(.' l<l;r 3l)(,!1a~ 
quatru f"'taço!.'s da Fi·;r:<::\ nC!ue::) 
{Ol'a cius n"droes. a;,o;i::l ::'.i" :;mo nas 
fj)vcas (ir i:1\"erSOb lo::·;:::l'as. 

O ,'ranele rC'sp(ln~'~l',!'l pd" p::us 
S<lO de partlculas d, 0/;i_dt'-..ç,:J; 
enxofre e a oudma de Ú:éOS cu::), 
·iJ,.i~ti\-pj-; ('on~ alto tp,.l! rj·.,ta !'ub.;· 
taneia Com a utilll.,I<.,:.'u ciu t,! .... s 
natural. em substituinlv dO de \laf· 
ta. Srl"<iO eliminados '. ":~')~ prub:l" 
mas 10c<l!;lado1) de p'J:l:L"o do ar. 

O plano prum"l :dr, y: ~o p,,! I"CJ' 

bIW; :w p~e~id(,!lt(' (:,,' FEE::\lA. 
E\'andrl' clt": Brito. p:-r:\'" , .• -Ui)<:\ljj· 
ç<lfJ, na Rf-[;nCll'ia li" lJ· ,r,.;" (i" (\1' 
Xi,ts. til) I_ll~o co:~!b!.:'·.;·.· ! rj(' a!'!) 
teur (ir) enxofre. J)' ... :' 4':.I I } .:",:1 1~1('~;U:-; 

l'tlbieus diarios de :: .• ' :,0 1.\,;:'0: ') 

qUf?, !"('p!'f:.....entan.1 l:~.;d :",<i'.l,:<..t'J di 
]r) l:d :~:jl) toneiiJd .. · ;J .': ":.') 1 • .1' 

emhs\J(>s de dioxldu dl' f'!::·:,jirl' 

Noúua 9' 
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S a·ltta C ,·UZ 
A maioria da população da Região 

Metropolitana d0 Ri" de hr:eiro, à exce
ção de Santa Cruz e ltagu1í. e"li rc~pi
rando ar contaminad" rvr dioxiJo de 
,t.n.xOfT~ e partículas em ~l:;;Pen~0. ou 
pelos dois poluentes as,oci3do" e em 
índices bem suç-eriores ao mínimo e~tipu
lado pJJa 8 qualidade do ar. Os dados 
coletados n~,5e sentido ['<:13 fy.:jaç;io 
E~ta_d_u,:1_dl.II'E.::2h~ri~~i'-,\L~:(' ,-\;TI;._ 
1):ent~.yio rd"rentes aos n,'\e pnr!1eiro; 
meses deste ano. 

Bonsuct'5s0 é o b3irro m3is pJIUído 
em relação às r3rtículas crI su;;'<!nsão, 
tendo. e:n 19S~. ultrapaS;2do 1'7 n'zes o 
pad;jo m3x;r.10 diário qt.:e ~Ó p<'de ser 
ultrapassado Ur.13 \ e7 ao 2:~0. C"l'JCa\la
na é o hairro l1lJis ",'lui,t" <':11 rdJçjo ;1,1 
dióxido de en.xofre, t~nJ(l excedido cm 
dllis dtJS (I meSiTiõ padrão, As r~rtic\!13s 

'c:m suspensão - chu'llbo. mercúrio. va
nádio e o cancaí~tno rer.zol'irer.o - e o 
dióxido de emorre. separJdamente. 0:.1 

após se interagirem na a!r10~fera. pro\o· 
cam doenças !l3S \ias rc<p:ratóli3,. 

Fumaça preta 

DU3<, característica, d3 Re.::.io ~Ie· 
tropolirana dJ Rio de J:J::óo ....:. ~er o :' 
pólo' indumi21 do pís e p::>,,'uir a maior 
def\s:d~de f'0í'u!acion::1 - tem efeito 
direto nns emi"ót<de f'-,l~:~nte, ri" ar: ~~ 
indústrias e a !!ranJe Circ:~"l·:~') de \eí:u
los. O dió\;i~i.~~ ~llxoir~ é prc\eniente 
da queima de óle!> combu>tj\"cl e~ indus
Irias e \·eícu!os. E a far.Jo,a fum;,ça preta 
dos ôn:rus. ~o Rio de J3~~iro. ao contrá
rio de São Paulo. ainda sjo usados óleos 
com alt05 teores de en.\ofre. 

A poluiç;\o por panbdas e:n ;u~ren· 
são é causada. rrin,ipalllier.te, pela, ali
\ idades de pedreiras em áreas urbanas. 
construçôes. demolições. I'"=los incinera
dores industriais e pelo h~t) de ~fJ'é dos 
logradouro5 públicos da Reg:;~0 ~letro
politana r.ão terem pa\ ir.:entaçjo. 

- Os prot-Iemas (kwn~ntes da fal
ta de infra·estrutura u~b:ma também 
agravam a questão de rv:uiç;io do ar -
dl~se o rreside!l~~~'l.LU~:f.~A~a1,~Q. 

- ~lcnQ~. - Deixam de cê'let"r cerca de 3 
mil tonelada, diária~ de liw na Redo 
Metropclitana e grande pUle desse m2.te
rial é queimado origina::do <, paf1ícl>las 
ou poeira; em <u,pensáo c ga<es di\·crsos. 
A an\J!1êiada la\agem ó" ruas que a 
Comlurb fará \aí men·.o:ar bastante o 
prohlw.a. JX1is a~ par1íc~bs serãu I~\a
das pela água. 

Maiores índices 

Em 1982, das 27 e5t?çõe~ medidoras 
c:sp"iiIi1Üil~ "peia Rc:~ídV :,í~llVPvj;\""'dl 
apenas a, de Ital!uaí, Santa Cruz e Santa 
Teresa ~cu5aram índice. dentro do pa-

drâo de qualidade do ar rara p.lrtí:ulas 
em suspt::1São. B·,'ns~ceS5o era (1 P)[ 
rairTCI. rois u!tr.1:'.!<Süu 17 \czt'; o ?a
erão mix:nlo dl~':". ~iI0JX1Es Cf:! o SC'
I:und" 10CJI m~;s 1".!t:l':0. tendo l:11~3:'3S
saJo 12 n'zes Ô r.~t'smo padr3o, Por 
exemplo: a méJi3 ge(':n~trica ~:lU3! ~3r3 
partículas é de ~,) 11:~fC1gr2m3s í"-1; cCllí
metro cút-iC'o. Ei:] B"fl>uce"o e'<e i::,':êt: 
atingiu 21~ r.1',r,':::J::1as e em ~:L;;:'Jlis 
.3:1. 5jo GO::~,;:0. ~;:'\a Ip:::ç~. bjá. 
São J030 de ~I~ri:;. S20 Cri<t0\jo. ~,L!a
canã. Bangu e DU,lt;e de Caxi~1s e:3rn 
também outros birras poluidl's r~las 
p3rtícula'. 

Até seterrt:o deste 3no. o í:::ice 
desse rol\!emc CJ:\J e l:l:1i, dois b:úr'~', _o. 
H,t:;~u e Ilh:! d·.1 (i('\e,naJor - e \::cr,ij 
pasúram a tu ~eus índices dentrl.' do 
p~drã,) de ql!alidade. Técnicos dJ fEE: 
~I.-\ atribuíram eS;J di:ninui.:ã0 á c3:JJe 
incideõ1c!J de ch:\ as. ~o ent3nto'-r:~;.,es 
sete me~es. B(I~s'~c;;s:'o i:i ultrJ;,.l;<au 
~ete \'ezes o ír.di,': miximõ diario.\!ara
canã ~ei, \ez('~ e S.10 Cri,tó\ão Quatro 
vezes. 

Em relaç:io ao dióx:do de enxofre, 
em PiS:. B(I::,t:c~',o e::l. ta;:1t:,e::1. o 
bairro ~:;e ::::::.1 'I:]'·)T po:t.:::,lll. ~~~~!iJo 
de \1~H~,,~2i.t:i e Ct)r;ac~1bar:a. \2ql:e:t 2no 
~orr.ente It;!~'~aí e' S2nla Cruz r:',ia l:lrra
p3'~I:!!1i o~ i::J:CC5. ~Ias .iá /l(IS sete 
meses de I (j~". C(';1aCaJ2'1a i'3"0U à 
frente e se türr:Cl:.J n;3is poluíd,) er:l ter
mos de dióxid0 de emorre. s~eu:':o de 
Bons.ucesso. \lara:anã-eR!o Cõr:"."rido. 

Estratégia 

A ~stra.tégi" daEEE~.L1 r~fi.t reduzir 
esses altos rndj~es de polulçao e cO:l:rnlar 
c regubr. ju::to com o De!:"n, á c::-::ssão 
de Í\!maça pelc~ ônibus (o que dc\e 
começar em ft\<réo de 19~); ~~';:citar 
ao Co;;'~!ho ~ac;on31 do Petróleo a re\i-
5ão do; t~o~~-; dt enxofre do óleo ~iésel 
usado r:o Ro c l1lo!ll~r um pfl1pama 
para at.:mcntar o número de pokentes 
estudades: 

- Estima-se que são larcçadas anual
mente na atmosftra carioca cerca de 127 
mil to::eladas de material p3rt::I~!ado, 
1~6 mJ tor.e!ada5 de óxidoJs de c::-.:ofre, 
62 millo~e:~:::j; de óxidos de :J:;~c:êneo, 
6-!O rr.:! tOí'el;,c!,,; e~ mo;;óxc) ç~ ~arbo
no e 1'-'.1 rr.:! tor.el.1d~s de ~,:;';:ê'C2~:-one· 
tos. ~o e~~a!::(). sj med::nc,; r:1::::ente 
05 ír.c:ces C~ particu]as e de ~;.:·cJo de 
enxof,c ~ d;s,e Armar.d.) '.I~~,::s. 

A idéia da Feema é CG~t ;3! 3 estu
dar os melais p-i ;a~jé;s ql,;t ~it;j") r.. <lura
dos às [)~rtíçula5, como o cht:r.::.) prove
niente da queima da gasolir.a e o \ ~:Jádio 
que \ém da queima do ólto d:e;.el. e 
e:~~~:r ~-<~1.~:J ('nm~c!:~: r";::ni~ns 
preser.tes r.o ar, como o cançe:í~eno 
benzopireno e hidrocarboneto5 em g~ral. 

Notlúa 10 
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'1 eíclllos 
'700/0 ela 

0, wiculo, q\:<' tr3:ç~~m dial iamen
te I',h Rc~.i:jo ~letrc'r(\1!t3nJ do R:o de 
J;,oeiro s:jo r,:sp0I1<,i\e" r-'I ;(1'1 dos 
ro!Ut'lIe~ que el1\Cne:lam <.' ar da c',jade. 
I'ro\'o~ando da:;;)s 30 si,:cma nel"\o<o 
central. ~o çl)raç~O e 11'-' 3r'~<fdho re_pira
lóri,). ,em cunt~r com 05 pvll:entes cano 
CeIÜ!CnO" Des<e> \"eiClllos. Ih mil são 
ónill\:; e, sc;:uncl1 esti[1Jali\~, da FEE
~IA, f.:'.r-; d,·lt:s e':.io dê;lc;:tú,dos:êmi
s;miindl) ma!s cornhu-ti .. rll,l!C' o r.rccs,á· 
rio e poluindo m3is do qe~' o nurm31 a 
alllll"ln~, 

t\ HT\'A c",j !l'\ i\ l :l<!O ;\!I:ln cur.1 
o ()::tijilà-oi~crct;,i{l (1I1111111(:lro t:, lá em_ 
fc\creiro pnixinw. cS!:Hà r:::, n:as ti· calí
zimd" os ônibu ... 1r:!.illanJ,,-os c alé. ~c 
ncce,,:írio. JClernül1Jndo ar:'een,,')e,. 
Em UOh meses. o rre,idcnlc d,i l'EE~I:\. 
:~!.(1):~I!º':',\leml.c'.l'lctcndc '"\;Ímr wJã 
a frola"'. \1" .. rodo sLÍ a rccul~!:cm dos 
onibus \'ai melhorar a qu,\!dade- d,) ar: a 
fI' E\IA está s<.'licit3'1,J,) tdmeém a Pe

'!rõhr;IsC ao Con<tlhü \;,.:innJI de Pctní
Ir" ~ (,)irninaç~o do ch';;nh'.l th !!<l<olina e 
a rcdllç;'1O uo Icol de I:I1\olre no óleo 
dic_d comulI1ido 'lO Rio. 

Fiscalizaçüo 
0, \cículo<, ',ttl l~·r,,::<í\;:i,. llir(:!a 

nu indirelamente. rela Cf1:!',:io de 37~~ 
lla~ p~lrticulas. <j;)'; cc .~de em\)' 
fre. Q7"é de mOIl,'.xiJo ti.: ';jlhono. (,B'. 
T ~:!~~!~:':!:~'\~~':~:::" -: ..,:r~ ~!: .. ~ ~::J.: ~: 
n!!rt,t'ênio que f"Jluem o Ri,). Os mo\i· 
tI(l~ a !!3,>ulina ht!lçam nu ar In.li., rTlünóxi-
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Espirilll '.11110 

, ':ia 

Rio dr Janeiro 

do de ta:l)o!1o Idanll'> no ,i'lf.f'13 nel\O;O 
cer:!ral. co:açáo e pul,,',io l. (humbo (da
no< ao Si<I~I~la n;?l\Oso) e hidro.::arbo:1e
lO; e ÓXlrlO de nitrogênio I quc re;'~am na 
3tmo,f~ra f,1rmando o Srnol!. cau<ador de 
irr;l:lç()~S no, ('lhos e pulmucs). 

0, \t'Íçulu~ a álcooltém uma emissã') 
trm menor de mon(\xido de çarbono. 
m;1'o h.i um aumcnto n;'s emi<<'ões de 
aUeiJ\.1' o\!e. mesmo er.l t':!~\a> COnCe!1-
tr:Çl'C~. CHhJt:1 iJ[itd:/'e~ r.~~' muco".\') 
do, olho;. na pele e n .. p~lrr.ão. Ch 
órd'lb 3 dic-d I~rn C\lln' princ:;',tis p0-
1111:111':, l' ,;\iJ'1 d~ nittr",,:nin. di,',,;id(l til! 
enxofre. fU~!Id';.1 e {ld,,:,';,. U jjj(;'\iJo U;' 
~;;;::;-Fe 310m de atacar (.1 ~rard~',o re~i. 
fãiõrjcl. clJrr\.ii materia:, c iá foram en
cO!'!tr~do, elementl's car.-:crí~~no~ no óxi
dI) de OJtrl)~cni0 e na, "ariícu13~. 

. - ~;j(l' temos CO:;:'::'déncia diret3 
p;,ra fi'.-allZ:H a emb',1') ele fllrn~ça p..::!os 
ónihu;;. J"a é atri~uiç."jo do Detran. má~ 
,e:1 diretor-geral. \1aru;!'" Rei,. ,e n~"s
!rou muito intere<,ado numa aç~\) e11 
n'lljulllo (')111 a l'EE\1.-\ para fi,çaliz~r a 
[rol'1. ILi um ní::-:;-t~~,í-.,'~ du, doi, ,"r
g:iP';' já e;.t~() trabalhand., e estabelectn
dn plao0'> dl' aç;i;) - c\phcou o p~e,id~n
le da FundJção E,todu'll de Engenhari:! 
dlJ ~,~jo-.-\mbjer.te. 

H3 .. er~ um ~emir:"::(.1. em janeiro. 
(I)!II a partitipaç;io <ia .f):.J_~,~. do De· 
Iran. emprc',áriu> de 6nF)U, e da comuni
:.!:..:~:; :!~~:;;..!~ .. \ :J~I,'.: ~ :!:;:.!: "t';"':";' ~ 
gra\ id~de da situ,lção e IIlO,>lrar allS em· 
prc'"irill'> a economia q!.!c a, empre.,as 

110 
po\.km re~11izJ:- ('J!il a re~I:;.!:::-:~ c~,~ 
m,lto~ê-. Jkm dl ndhoria -d" ,:_,ó;':j~ 
do ar. ' 

- DJrem">_ :l[)Ó' o ,e!~::;~ ':1· ... \.:,1 
prazo para ()~ ~r:I;'~~S3r!OS rep:L~~~p: ,-:'..!s 
\eícuk\~. Dep-]i'. \ ?orne, te<td: a i!c,t" ~::1 

nlo\ir.!ent~. !'"e~t.:.indo O~ ô:lii-:u~ de CG~~O. 
e no~ te:mIC:::" co;n a a;1iorel::i;<t:;l ;:--0-

pri:.H~3. Pr:rr.e!~L' \"anlOS r::~!lt"J.!'"-. "!T.a ... \lc
poie: r\l.kre;~lr., até a,'reendo! a:t::l\ 
\"eiculo, q>.:r !',:ill f')rem rCful"do- - -:,,~: 
AmnnJo \Iel!jê"_ 

t.-t:1 ('1;:),u' hem rrQulad,', '~;11~- _~r 

[lIíP;I'~J \hÍ·.el. C"::lIC çer,a de -' ~!J--.1' 
de p'Jeiril ror qt:ltómetro p~:co:~:Jo 'o 
caso UI), ('ni')u, de,rc2c!,do<. ou v: 3. 
com a reg',:lé,~em proç<l-:tal lla hi\ "a 
injetora. :l eil~i~,2\., de- Íl:n:~·~.:1 rx~~ j e 
fulIg.em é nJ'Jil:1, \'ele, SU;"TO', E ·'a 
fuma~a n(;~rd é produlo da .:o;~"'..,·!tJ 
inwl11rleta. bem como 0' h;:j';:.:a~t:'·:-:e
tos. sulfat(" t oulr.,,;; poluente' ~<q!0_)'. 

- Em "):io Paub j"o r.~ I c'.:e. I~ o 
teor de fl1\ofíe no óleo dtt:,·-:! (! ... ~ a 
Ptlrohr,', lhtrit>ui é mu;", t:~c:l, r c~" ::.) 
Rio rt:cl?mou o pre;;'~o :'.t·e da 
fl:E\I~. 

so Rio_ Cnr:!cabar.a. B()~~rr':,:I). Ti· 
juca e L~~"a '.io (I) baim;~ rr_~': ';;:;-;:JS 
pda p' du:ç~o do, ônibus_ Lf1' c.:-~c~ ~ a
na. por e\e:-:'pkl. os r.i\"ei< ~L ;-",:.,:;.) 
por d:,·njdo.fle e~ç.frc ali::g::;-:; '.;' -~, 
3:.": ~':';JlIU ..!.,:, ycijí~~;. ~":""J"'u;,';; ~~ 
rios udnos a saúd'! - lembrvu~;:J2 
Mende,. 
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