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O mundo contemporâneo se apóia numa 
dupla e ilusória separação entre 

sociedade e natureza e entre economia 
e ética. 

Ricardo Abramovay
IEA- USP

Dilema- Ser humano separado da natureza
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Para conservar é preciso 
mudar a forma de agir. 

Enxergar o ambiente como 
dinâmico.

Ambiente e qualidade de vida no espaço urbano
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Mata Ciliar- Os cílios do rio

Proteção Física dos barrancos e brejos.
Reciclagem de nutrientes em condições de solos 
encharcados.
Principal fonte de nutrientes e
energia no ecossistema aquático



Estímulo ao trabalho com o córrego

 O ser humano é natureza!

 Enxergar o rio como um espaço de vida
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Uma ideia



Inspirados na experiência de agroecologia da
escola vizinha achamos que seria possível
recuperar o córrego da Tiririca

C.E. Professora Alcina Rodrigues Lima



Localização do sistema Lagunar

Mapa de Tinoco 1995



Quem é o Córrego da Tiririca?

Córrego da Tiririca = Córrego dos colibris

Mapa da Prefeitura de Niterói



O Projeto - O Córrego

• Nasce na 
Serra da 
Tiririca

• Canalizado no 
Bairro Peixoto

• Ressurge 
próximo ao 
Colégio ALCINA

• Segue 800 m 
• Desagua na 

Lagoa de 
Itaipu.

• É um córrego 
temporário

• Possui 2.500 m 
de extensão
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Georreferenciamento do Trecho a restaurar
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Vista aérea com drone

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=Q6wDWWGB7PY&feature=emb_logo



Mas porque revitalizar um córrego urbano?

 Apropriação pela população dos espaços
públicos

 Agregar parceiros

 recuperação de mata ciliar em área urbana
usando agricultura sintrópica.

 Trabalhar em mutirões voluntários

 Cada um nas suas possibilidades

 Divulgação junto aos vizinhos e população

 Divulgação nas redes sociais
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O Coletivo Córrego da Tiririca



Nossa ideia

Recomposição da Mata Ciliar com uso de técnicas da agricultura sintrópica
na margem esquerda do Córrego da Tiririca, na Faixa Marginal de Proteção 

que separa o corpo hí ( )drico da Av. Boa Vista antiga Alameda A . 



O que é Agricultura Sintrópica?

A agricultura 
sintrópica usa a 
poda e a capina, 
como forma de 
acelerar a 
reciclagem da 
matéria orgânica, 
sendo de grande 
eficiência para a 
recuperação em 
áreas degradadas 
e permite, com o 
manejo, escolher 
as espécies que 
deverão 
permanecer.

A recuperação de área tem como objetivo: “... a restituição de 
um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma 
condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição 
original”. Lei Federal nº /9985 2000 



Mutirão I



Primeiro esforço coletivo pelo córrego



Preparação do terreno
Plantio de mudas



E mês a mês um mutirão
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Manutenção semanal-
Sextas de jardinagem
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Sextas de Jardinagem- manutenção do sistema



FORMIGUINHAS
São trabalhos executados de forma 
permanente por uma ou mais pessoas, 
que vão desde olhar como estão as 
plantas, passando por ações de rega, 
transporte de material picado, poda, 
limpeza até a colocação de divisórias.



08/08/19

FORMIGUINHAS
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Os ninhos

150 ninhos
430 metros lineares 

2 km2 de áreaPlantio
400 mudas de  
70 espécies diferentes
Sendo 23 espécies de 

frutíferas, 
29 de árvores de grande 
porte e 
24 de médio Porte
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E vieram as primeiras colheitas
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Feijão- acerola- maracujá- bertalha- mandioca



O córrego é de 
todos nós!

• Cuidar do 
córrego não 
faz bem 
apenas aos 
animais e 
plantas

• Poder colher 
hortaliças e 
frutas já é
fantástico

• Ter um 
quintal de 
todo mundo 
na beira rio
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Divulgação
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Divulgação impressa e mídias sociais

Folheto distribuído aos vizinhos do córrego
Disponível em

http://nossacasa.net/nossosriachos/tiririca/folheto-1/

Site: http://nossacasa.net/nossosriachos/tiririca/

https://chat.whatsapp.com/LmQFXBNkHUKEt5xuNxrUM
h

Facebook: 
https://www.facebook.com/corregodatiririca/

Instagram: corregodatiririca
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E veio a pandemia... 
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O que fazer em isolamento?
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Papo de Jardim
Encontros semanais na plataforma digital
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Vídeos- Textos- Debates
Agrofloresta para o dia a dia das pessoas
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Aniversário de 1 ano
Coletivo Córrego da Tiririca
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Viver integralmente

A maior inovação do coletivo é as 
pessoas agirem de forma 

cooperativa. Se envolver em busca 
de uma nova concepção. 

O empreendimento de que 
precisamos é uma grande mudança.



O Coletivo somos nós! Juntos pelo córrego!
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Nossa gratidão aos parceiros



Parcerias e apoios

Secretaria de Meio Ambiente, Recursos hídricos e Sustentabilidade de 
Niterói - )SMARHS . 

Apoio desde o início, Divulgação, Pessoal, infra-estrutura



Parcerias e apoios

CORPO DE BOMBEIROS - 4° Grupamento Marítimo e o Destacamento de 
Bombeiro Militar 3/3

-

Logística, Pessoal, Apoio de base



Parcerias e apoios

PARQUE ESTADUAL DA SERRA DA TIRIRICA

fornecimento de mudas para os mutirões



Parcerias e apoios

Administração Regional da Região Oceânica

Logística, Material Picado, Socorro incondicional



Parcerias
e apoios C.E. Professora Alcina Rodrigues Lima

Parceria educativa
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Obrigada!Obrigada!

luisa@nossosriachos.net


