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Em prol do

Luiza Gomes

unte-se o lixo descartado
pelo maior parque indus-
trial do Estado do Rio de
Janeiro, os dejetos produ-
zidos por milhões de mo-

radores dos 16 municípios por onde pas-
sam os rios que desaguam na Baía de
Guanabara e a ancoragem de centenas
de navios. O resultado é trágico: ecossis-
temas em grave desequilíbrio na baía e
populações humanas convivendo com
níveis alarmantes de insalubridade ao
longo de todas as suas sub-bacias.

Para promover uma gestão partici-
pativa das águas e com vistas à redução
das iniquidades socioambientais desses
territórios, organizações da sociedade civil
estão construindo um Observatório Soci-
al da Sub-bacia do Canal do Cunha –
uma das mais degradadas da Baía de
Guanabara. O objetivo do projeto é reu-
nir pesquisadores e sociedade civil or-
ganizada, convergindo saber científico
e popular, para transformação do cená-
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rio de injustiça ambiental na sub-bacia.
A Cooperação Social da Presidência da
Fiocruz e a Vice-Presidência de Ambi-
ente, Atenção e Promoção da Saúde
(VPPAPS) da Fundação estão entre os
apoiadores do projeto.

A sub-bacia do canal do Cunha é
entrecortada por 44 favelas – conta-
gem datada de 2006, segundo estudo
do Instituto de Comunicação e Infor-
mação Científica e Tecnológica em
Saúde (Icict/Fiocruz). O espaço coleta
as águas dos rios que nascem na Serra
dos Pretos Forros, no Maciço da Tiju-
ca, e no maciço da Serra da Misericór-
dia, e atravessam áreas densamente
povoadas como Manguinhos, Casca-
dura, Piedade, Lins de Vasconcelos,
Engenho de Dentro, Inhaúma, Jacaré,
entre outros.

Para pensar a construção de polí-
ticas públicas ambientais mais partici-
pativas e eficientes para esse espaço,
o observatório é uma iniciativa do Gru-
po de Articulação dos Povos da Sub-
bacia do Canal do Cunha, que reuni-

rá atores e movimentos sociais de base
comunitária. A proposta do observa-
tório foi anunciada durante o 4° En-
contro dos Rios – O Caminho das
Águas, organizada pelo grupo, em
setembro, no auditório do Museu da
Vida, na Fiocruz.

O geógrafo e militante Ernesto Im-
broisi, um dos responsáveis pela con-
cepção e desenvolvimento da iniciati-
va, explica que seu desenho conceitual
permite uma maior aproximação de ins-
tituições acadêmicas com as demandas
reais da população local. “A ideia é que
a pesquisa possa ser um instrumento de
transformação social na mão das orga-
nizações de base sóciocomunitárias”,
exemplificou. “Um relatório técnico so-
bre qualidade da água de um rio que
corta uma favela da sub-bacia, por
exemplo, pode servir como material de
denúncia para o Ministério Público, caso
fique identificada alguma violação, pode
embasar alguma política realmente es-
truturante dentro do Comitê de Bacia
Hidrográfica da Baía de Guanabara”.

J

meio ambiente
Fiocruz apoia criação
de Observatório do
canal do Cunha
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De acordo com o ambientalista
Sérgio Ricardo, membro-fundador do
Movimento Baía Viva e um dos apoia-
dores do projeto, “a criação do Obser-
vatório do Cunha e os outros dois ob-
servatórios que estão despontando ao
mesmo tempo [o Observatório Pesquei-
ro da Baía de Guanabara e o Observa-
tório Geográfico e Histórico da Uerj de
São Gonçalo], surgem em um contex-
to de evidente fracasso do Programa
de Despoluição da Baía de Guanaba-
ra”. Ele aponta que “foram gastos R$
10 bilhões dos empréstimos em obras
faraônicas, importação de usinas eu-
ropeias recicladoras de lixo – nenhu-
ma delas em funcionamento, a maio-
ria desmontada e enferrujando”.

Para Sérgio Ricardo, uma das prin-
cipais causas do fracasso do programa
foi justamente o fato de centros de pes-
quisa não terem sido escutados em sua
formulação. “Uma das grandes críticas
que se faz ao projeto de despoluição
foi, primeiro a falta de planejamento,
e a segunda, a ausência de participa-
ção popular. Pesquisadores, alguns que
estudavam a Baía há décadas, como
Elmo Amador, também não foram ou-
vidos”, explicou. “Foi um amontoado
de projetos sanitaristas de grandes
obras feito por gestores em firme par-
ceria com as empreiteiras e que não
olhou para o projeto de recuperação
da Baía como um esforço integrado”.

Rejany Ferreira, geógrafa que es-
tuda os níveis de toxicidade encontra-
dos nos sedimentos da sub-bacia do
canal do Cunha, também participou da
construção do Observatório e reconhe-
ce o mesmo problema apontado pelo
ambientalista. “É fundamental que a
pesquisa reconheça e se relacione com
a realidade dos territórios para que te-
nha relevância para a população. Gran-
de parte das políticas implementadas
é construída nos gabinetes”, criticou.
“Também é essencial que se amplie o
foco da discussão para além do lixo
que chega à Baía – como propõe o
poder público com as soluções paliati-
vas das ecobarreiras e das Unidades
de Tratamentos de Rio (UTRs) – e se
olhe para as populações convivendo
com o lixo ao longo de todo o cami-
nho das águas, nas sub-bacias, bem
antes de desembocar na baía”.

Esta também é a opinião de Flora
Almeida, representante da Rede de
Empreendimentos Sociais para o De-
senvolvimento Socialmente Justo, De-
mocrático e Sustentável (Rede CCAP
de Manguinhos) no Comitê da Baía
de Guanabara, que citou o exemplo
do caso das atividades de mineração
na Serra da Misericórdia. Para ela, a
pesquisa poderia ajudar a mobilizar o
poder público para a solução de ma-
zelas do campo da saúde pública. “Em
2010, no Engenho da Rainha, a per-
furação do solo da pedreira gerou a
inundação de uma cava – que ficou
apelidada de “piscinão do Alemão” –
que virou área de lazer. A população
tomava banho, mergulhava e não se
fez nenhum estudo sobre a procedên-
cia e qualidade dessa água. Até hoje
não se sabe se estava contaminada
com substâncias tóxicas usadas para
dinamitar a pedreira”, contou.

Como funciona
o projeto

O Observatório da Sub-Bacia do
Canal do Cunha trabalhará em cima
de quatro eixos: pesquisa (produção de
conhecimento por centros de pesquisa
e pela academia a partir da constru-
ção compartilhada e do método da
pesquisa-ação – processo investigativo
e interativo entre pesquisadores e po-
pulação para gerar possíveis soluções
aos problemas detectados na realida-
de; educação (processos de formação
e educação nos territórios, qualifican-
do novos atores sociais ligados à te-
mática de saúde e ambiente); gestão
(potencializar as ações das organiza-
ções sociais e das instituições integran-
tes do Observatório na gestão dos re-
cursos hídricos a partir do Comitê de
Bacia Hidrográfica da Baía de Guana-
bara); e difusão (disseminar o conheci-
mento, informações e tecnologias so-
ciais produzidos pelos parceiros
articulados no observatório e por ou-
tras instituições e organizações sociais).

A partir dessas linhas de atuação
serão pensados projetos que possam dar
sustentação e direção para as ações
desenvolvidas pelo observatório. Um
deles envolve o mapeamento de nas-

centes da sub-bacia do canal do Cunha
para posterior atividade de recuperação
ambiental. A ONG Verdejar, uma das
organizações que participam, já reali-
zou a identificação de nascentes e aflu-
entes do Rio Faria-Timbó, que pertence
à sub-bacia. Grande parte delas, de
acordo com o gestor e coordenador-ge-
ral, Edson Gomes, ainda não foram
mapeadas pelo poder público.

Gomes acredita que a criação do
Observatório ajudará a construir diag-
nósticos sobre a saúde coletiva e ocu-
pacional dos territórios e multiplicar
possibilidades de intervenção. “Com a
articulação e o devido apoio tecnoló-
gico, financeiro e institucional, teremos
mais condições de desenvolver e difun-
dir tecnologias sociais de baixo custo
que possam contribuir com a gestão
participativa da sub-bacia”, confirmou.

Segundo Ernesto Imbroisi, o Obser-
vatório desenvolverá suas ações tendo
como pressuposto metodológico o que
chama de caminho das águas. “O que
isso significa? Que as iniciativas imple-
mentadas procurem percorrer os cami-
nhos do rio, de montante para jusan-
te, no sentido nascente-foz”,
esclareceu. “A escolha por essa abor-
dagem é para garantir que qualquer
melhoria nas condições ambientais da
sub-bacia do canal do Cunha seja con-
tínua e permanente, refletindo direta-
mente para a redução da despoluição
da Baía de Guanabara”.

    Sites relacionados:
Grupo de Articulação dos Povos
da Sub-Bacia do Canal do Cunha:

www.facebook.com/
grupodearticulacaodocunha

Subcomitê Oeste da Baía de
Guanabara:

www.facebook.com/scobg

Rede CCAP:
redeccap.org.br

Fundação Baía Viva:
www.fundacaobaiaviva.org.br

ONG Verdejar Socioambiental:
www.verdejar.org

Comitê Baía de Guanabara:
www.comitebaiadeguanabara.org.br
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