
Projetos ambientais ganham espaço 
Danielle Borges 
 
Criado há dez anos, o Núcleo de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) está se reestruturando. Depois de ter assinado três novos convênios para realização de 
pesquisas em conjunto, poderá desenvolver soluções para problemas ambientais específicos de 
grande companhias. As mudanças têm como objetivo transformar a instituição num centro de 
pesquisas em meio ambiente.  
 
Em meados de março, o núcleo, vinculado ao Instituto de Biologia da universidade, assinou 
convênios de cooperação técnica com o Jardim Botânico do Rio, o Ministério Público Federal e a 
Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente (Feema). Os convênios prevêem a 
organização de cursos para o setor, a utilização pela universidade dos laboratórios desses órgãos 
e o desenvolvimento de pesquisas em conjunto.  
 
Com orçamento de cerca de R$ 300 mil para 2003, somente para pesquisas, o núcleo poderá 
realizar estudos nas áreas de biodiversidade e meio ambiente. São 30 professores aptos a 
participar de pesquisas, além dos estudantes de pós-graduação. Já foram feitos trabalhos para 
Petrobras, Shell e Companhia Vale do Rio Doce, a maioria deles abrangendo gestão ambiental e 
avaliação de impacto de um novo processo no meio ambiente.  
 
Depois dos convênios, a busca de parcerias  
 
O objetivo, este ano, é implementar os convênios firmados para, em seguida, buscar novas 
instituições interessadas em parcerias. De qualquer modo, o núcleo está aberto a propostas de 
empresas com interesse em resolver problemas ambientais. Como os projetos são desenvolvidos 
em sistema de cooperação, as companhias arcam apenas com o custo da pesquisa, o que varia 
conforme a solução desejada.  
 
Para Maria Fernanda Quintela, diretora do Instituto de Biologia, a restruturação do núcleo, 
localizado num espaço de 1,1 mil metros quadrados, é de grande importância em virtude do 
momento favorável à realização de projetos ambientais e da alta demanda pelos serviços.  
 
- A preocupação com meio ambiente e responsabilidade social é crescente nas empresas, o que 
viabiliza maior apoio ao desenvolvimento de pesquisas e projetos ambientais. O núcleo não só vai 
se tornar parceiro dessas empresas na elaboração e manutenção das pesquisas, como também 
atuará na formação e qualificação de seus profissionais, possibilitando uma eficaz gestão 
ambiental - afirma.  
 
Mata Atlântica é tema de estudos  
 
O principal projeto da instituição é um estudo de preservação e biodiversidade da Mata Atlântica 
no município de Sooterama, Norte do Espírito Santo. "Pelo projeto, analisamos a floresta por 
sensoreamento remoto (imagens de satélites), realizamos atividades educacionais com a 
comunidade e catalogamos novas espécies", explica Fernando Agarez, um dos coordenadores do 
núcleo, que realiza o estudo há cerca de cinco anos.  
 
A região de preservação, que ocupa 40% do município, é conhecida internacionalmente como a de 
maior biodiversidade do mundo, motivo que levou o núcleo a escolhê-la. Inicialmente, o projeto 
foi financiado pelo Ministério do Meio Ambiente, mas, hoje, caminha com recursos do próprio 
núcleo. Este ano, no entanto, a instituição encaminhou ao Ministério um pedido de R$ 50 mil para 
dar continuidade aos trabalhos.  
 
- Muitas espécies ainda são desconhecidas. Por isso, estudamos novas espécies, vegetais e 
animais, determinamos sua ocorrência e as catalogamos. A partir da assinatura dos convênios, o 



primeiro passo será a organização de cursos para formação de profissionais no setor. As ações em 
pesquisa deverão estar definidas no final deste semestre - afirma Agarez.  
 
Além desse projeto, o núcleo tem um grupo de pesquisadores que desenvolve um novo método 
de recuperação de solos contaminados por resíduos tóxicos por meio de microorganismos, como 
fungos e bactérias. A pesquisa interessará, sobretudo, a empresas do setor petrolífero, que 
mantêm depósitos de rejeitos. Com o método, as companhias poderão, depois de alguns anos, 
recuperar a área contaminada. O núcleo já está em negociação com uma empresa do setor para 
testar o método em seu depósito.  
 
SERVIÇO  
 
Núcleo de Ciências Ambientais/UFRJ, 3976-8602 e 2562-6324  
 
Cursos de perícia e auditoria  
 
Perícia ambiental e Auditoria ambiental são os dois novos cursos oferecidos pelo Programa de 
Aperfeiçoamento em Meio Ambiente (Pama), do Núcleo de Ciências Ambientais da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).  
 
Com 14 semanas de duração, o curso de Auditoria ambiental tem como público-alvo profissionais 
que tenham interesse em adquirir capacitação nas áreas de qualidade, meio ambiente, segurança 
e saúde ocupacional. Para participar, é necessário ter diploma superior reconhecido pelo Ministério 
da Educação (MEC).  
 
Também com duração de 14 semanas, o curso de Perícia ambiental é aberto a profissionais que 
tenham interesse em executar perícias técnicas em meio ambiente. As aulas irão abordar dos 
aspectos jurídicos aos práticos de uma perícia.  
 
O interessado em participar do curso de Auditoria ambiental terá que desembolsar R$ 3,4 mil, que 
podem ser parcelados em cinco vezes de R$ 680. Já o curso de Perícia ambiental sairá por R$ 2,5 
mil à vista ou em cinco parcelas de R$ 500. As inscrições estão abertas e as aulas têm início no 
próximo dia 31.  
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