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Este documento faz um breve registro das 
principais atividades do Núcleo Interdisciplinar 
de Meio Ambiente da PUC-Rio que foram 
realizadas e/ou concluídas no semestre 
encerrado em 30 de junho de 2019. Mais 
informações sobre elas podem ser encontradas 
no site do NIMA e em suas páginas nas redes 

sociais Facebook e Instagram.  



O Fórum de Preparação da Associação das 
Universidades Confiadas à Companhia de Jesus 
na América Latina (AUSJAL) ao Sínodo dos Bispos 
para a Amazônia foi sediado pela PUC-Rio no 
início de fevereiro, e aconteceu no Centro Loyola 
de Fé e Cultura. O encontro, organizado pelo 
NIMA, reuniu os representantes de sete instituições 
ligadas à AUSJAL, o presidente da Associação, o 
presidente e o secretário-geral da Rede Eclesial 
Pan-Amazônica (REPAM), o coordenador do 
Serviço Jesuíta Pan-Amazônico (SJPAN), o reitor e 
o vice-reitor da PUC-Rio. 

Reunião da AUSJAL

Pe. Josafá Carlos de Siqueira SJ D. Claudio Hummes - REPAM Pe. Ernesto Cavassa SJ - 
AUSJAL

Maurício López -REPAM- PUC-Rio

- PUC-Rio

Pe. Álvaro Mendonça Pimentel S.J



Eles produziram e assinaram um documento com 
informações e posicionamentos das universidades 
em relação ao território pan-amazônico que, 
entregue à REPAM, que o demandara, foi por 
esta sintetizado e enviado para subsidiar o 
Documento de Trabalho do Sínodo, publicado no 
final de junho. 

A Rede de Ambiente e Sustentabilidade 
da AUSJAL, que é coordenada pelo NIMA, 
comprometeu-se, em acordo elaborado na 
ocasião, a contribuir, com o desenvolvimento de 
projetos, para a sinergia de ações eclesiais no 
território amazônico após o Sínodo.  
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Primeiro, foi realizado um longo trabalho de 
pesquisa sobre a eficiência do sistema de 
recolhimento e reciclagem de resíduos na PUC-Rio.
Depois, de posse das conclusões que indicavam o 
caminho a seguir, a ação foi orquestrada entre o 
conselho consultivo do NIMA, sua coordenação de 
gestão ambiental e a Prefeitura do Campus, que 
conquistaram o apoio da Sodexo e da RioMix.  

Descarte Correto



O projeto foi apresentado à comunidade 
universitária em março, com a substituição dos 
antigos coletores de resíduos pelos novos, de 
coleta binária: recicláveis e não recicláveis. Algumas 
semanas depois, foi lançada uma campanha de 
painéis publicitários no campus para comunicar a 
estudantes, docentes, funcionárias e funcionários 
não só a alteração dos equipamentos, mas 
também a forma certa de utilizá-los. Um guia 
foi publicado no site do NIMA, onde permanece 
como referência para a ação consciente. 



“Visões da Amazônia” foi o tema da Semana 
em 2019, refletindo a proximidade temporal 
da realização do Sínodo para a Amazônia e de 
importantes desafios recentes enfrentados pela 
Região. O enfoque foi holístico e a programação 
abrangeu uma grande diversidade de atividades: 
palestras, filmes, debates, leituras, oficinas, 
apresentações de teatro e de música e feiras de 
produtos socioambientalmente responsáveis. 

XXV Semana de Meio Ambiente PUC-Rio

André Trigueiro - PUC-Rio
Pe. Josafá Carlos de Siqueira SJ

- PUC-Rio

Palestra no Auditório Anchieta

Lançamento do livro 
“Questões Socioambientais”

Luiz Felipe Lacerda
- OLMA

Minicurso de Sensibilização na 
Estação de Educação Ambiental



Sua realização em junho, coordenada pelo NIMA, 
envolveu diversas instâncias da Universidade, cujas 
marcas estão na ilustração ao lado. A Arquidiocese 
do Rio de Janeiro, que também participou da SMA, 
realizou na PUC-Rio, na véspera da abertura do 
evento, a inauguração da sua Semana de Meio 
Ambiente, cuja organização teve o apoio do NIMA. 
Mais informações sobre a XXV SMA estão em 
https://tinyurl.com/XXVSemana e em 
https://tinyurl.com/XXVSMAFacebook

Apresentação no Anfiteatro 
Junito Brandão

Coral Canto da Rua

Henrique Rajão e Roosevelt 
Fideles na Jornada Ecológica

Momentos durante a 
caminhada

Plantio de 30 mudas no 
campus da PUC-Rio

1° lugar no concurso 
socioambiental da PUC-Rio e 

sua orientadora



A abertura da XXV Semana de Meio Ambiente 
assistiu ao início das celebrações pelas duas décadas 
de fundação, pelo reitor da Universidade, Pe. Josafá 
Carlos de Siqueira, S.J., do Núcleo Interdisciplinar 
de Meio Ambiente da PUC-Rio, Professores 
que participaram do início do NIMA foram 
homenageados e foi exibido um documentário 
de curta-metragem a idealização, a criação e 
o desenvolvimento de um Núcleo para reunir 
reflexões e ações interdisciplinares em torno das 
questões ambientais da Universidade. 
O vídeo está disponível em:
https://tinyurl.com/NIMA20ANOS

NIMA 20 Anos

Luiz Felipe Guanaes Rego
Luiza Helena Nunes
Denise Pini Fonseca

Hedy Silva Ramos 
Regina Andreata

Fernando Walcacer
Rogério Ribeiro de Oliveira

Roosevelt Fideles
Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J

João Rua
Regina Célia

Tácio Campos



O NIMA tem sob seus cuidados duas hortas, na 
PUC-Rio: uma no telhado da casa da CCE e outra na 
Casa da Medicina. Estes espaços têm a finalidade de 
avaliar a capacidade produtiva de hortas e telhados 
verdes em cidades, a partir da medição das entradas 
de água, luminosidade e húmus; e das saídas de 
hortaliças e plantas medicinais, de acordo com as 
condições químicas e físicas dos solos. 

Nossas hortas

Horta na Casa da Medicina

Horta no telhado da CCE



Este conhecimento é produzido e compartilhado, 
toda semana, por professores, estagiários e 
participantes do Programa Jovem Aprendiz que 
são ligados ao Núcleo. A mesma equipe realiza 
a montagem e desmontagem das composteiras 
mantidas pelo NIMA na Estação de Educação 
Ambiental, que aproveitam resíduos naturais 
recolhidos no campus para produzir húmus, que 
aduba o solo das hortas, em projeto de pesquisa 
paralelo e complementar ao das hortas. A adesão 
de estudantes da PUC-Rio como voluntários nestas 
atividades foi crescente, durante este primeiro 
período de 2019.

Composteiras da Estação 
de Educação Ambiental

Roosevelt Fideles e 
voluntários 2019.1



O “Princípio da Vedação ao Retrocesso Ambiental 
no Brasil” foi o tema das reuniões promovidas nas 
quartas-feiras do primeiro semestre pela Coordenação 
de Direito Ambiental do NIMA. As propostas de 
alteração na legislação ambiental brasileira foram 
analisadas, em função das ameaças que trazem à 
sustentabilidade socioambiental do país.

Grupo de Estudos do NIMA-Jur

Sentados, a equipe do NIMA-
Jur, Maria Eduarda Segovia 
(estagiária), Prof. Fernando 
Walcacer e Prof ª  Danielle 

Andrade Moreira. 
De pé, participantes do encontro.



Este projeto de educação ambiental, realizado desde 
1988 com estudantes de escolas da rede municipal 
de Ensino Fundamental, realizou, neste período, sua 
primeira atividade com alunas, alunos e docentes 
de Ensino Médio. No dia 18 de julho, o Colégio 
Estadual Antônio Maria (Leblon) fez um passeio no 
campus da PUC-Rio, guiado, com uma perspectiva 
socioambiental, por professores que colaboram com 
o NIMA. Durante a atividade, docentes receberam 
capacitação em educação ambiental e discentes foram 
estimulados ao amor à Natureza em todas as suas 
formas, o que pode contribuir para a formação de 
valores éticos e socioambientais na juventude.

Jornadas Ecológicas



Três reportagens em vídeo sobre o rompimento da 
barragem da Vale no município de Brumadinho, MG, 
foram reunidas pelo Núcleo de Educação de Adultos 
(NEAd) da PUC-Rio e exibidas em sequência no 
Anfiteatro Junito Brandão, em maio, numa realização 
conjunta do NIMA. Logo depois, foi realizada uma 
roda de conversa com os presentes, coordenada por 
professores que participam do NEAd, do NIMA e do 
Departamento de Educação da UNIRIO. 

Cine NEAd: Desastre 
Ambiental em Brumadinho

Danielle de Andrade Moreira 
(Departamento de Direito da PUC-Rio e 

conselho consultivo do NIMA), Alberto 
Tornaghi (Diretor do NEAd) e Léa 

Tiriba (Departamento de Educação da 
UNIRIO e coordenação do NINA - Núcleo 

Infâncias Natureza e Arte da UNIRIO). 



A assessora da direção do NIMA foi a Quito, 
no Equador, em janeiro, onde participou da 
reunião da Comissão de Produtos do Processo de 
Mapeamento Eclesial Pan-amazônico, articulada 
pela Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM). O 
mapeamento está sendo realizado pela Rede 
de Ambiente e Sustentabilidade da AUSJAL e 
coordenado pelo NIMA. Os objetivos do encontro 
foram concluir produtos de mapeamento e 
projetar novos; traçar estratégia metodológica 
para o retorno territorial do Processo de 
Mapeamento; e fazer o plano estratégico para os 
próximos anos.

O NIMA fora da PUC-Rio

Juliana da Silva - 
Assessora da Direção



A coordenadora de Extensão do NIMA participou 
em fevereiro, na cidade de Durban, na África 
do Sul, do primeiro Lead Authors Meeting do 
6º ciclo do Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC). Ela coordena o capítulo 12, sobre 
as Américas do Sul e Central, do Sexto Relatório 
de Avaliação do IPCC, cuja síntese tem publicação 
prevista para 2021. 

Prof. Maria Fernanda Lemos 
(Coordenadora de extensão) 

entre cientistas de diversos países



O diretor do NIMA e a consultora de Direito 
Ambiental do Núcleo participaram como 
palestrantes, em abril, do evento A Proteção 
Socioambiental da Pan-Amazônia: tendências e 
cenários. Ele foi realizado pelo BRICS Policy Center e 
pelo Instituto de Relações Internacionais da PUC-Rio.  

Profª Virgínia Totti Guimarães 

Prof. Luiz Felipe Guanaes Rego

Professora Danielle de Andrade Moreira, 
do Conselho Consultivo do NIMA, na Yale 

Integrante da Coordenação de Direito Ambiental 
e do Conselho Consultivo do NIMA, professora do 
Departamento de Direito fez uma palestra  em 
março na Yale University, que promoveu o evento 
“New Directions in Environmental Law: Global 
Climate Justice”. Seu tema foi “Climate Justice in 
Brazil: Legal Framework and Litigation Strategies” 
no painel sobre “Comparative Litigation: Climate 
Justice in the Courts”.



Profª Danielle de Andrade 
Moreira e os estudantes 

premiados, Daniela Marques 
de Carvalho de Oliveira Gabriel 

Rezende, Letícia Maria R. Teixeira 
Lima e Maria Eduarda Segovia

A Coordenação de Direito Ambiental do NIMA, o NIMA-
Jur, teve participação destacada no XXIV Congresso 
Brasileiro de Direito Ambiental, realizado em maio na 
capital paulista. Esta edição do Congresso, que é o 
maior evento de direito ambiental no Brasil, abordou 
o tema “Mudanças Climáticas: conflitos ambientais 
e respostas jurídicas”. A coordenadora do Grupo de 
Pesquisa Direito, Ambiente e Justiça no Antropoceno 
(JUMA/NIMA PUC-Rio) participou do Congresso como 
palestrante, no painel sobre vulnerabilidade e justiça 
climática. Ela também apresentou, em conjunto com 
integrantes do Grupo, sua pesquisa sobre Justiça 
Climática no Antropoceno, no II Workshop de projetos 
de pesquisa e extensão. Além disso, dois graduandos 
do Departamento de Direito que atuam no JUMA/NIMA 
PUC-Rio venceram o Prêmio Juliana Santilli 2019; uma 
mestranda do mesmo departamento ganhou, pela 
segunda vez, o Prêmio José Bonifácio de Andrada e Silva; 
e uma doutoranda teve sua tese aprovada no Congresso. 



Prof. Sérgio Bruni e 
Prof. Tácio Campos

Melissa Casacchi

O supervisor geral e o vice-diretor do NIMA participaram 
de audiência pública sobre a Estação Gávea do Metrô, 
realizada em junho no auditório da Assembleia Legislativa 
do Rio de Janeiro. 

A supervisora técnica do NIMA apresentou o novo 
programa de descarte de resíduos da PUC-Rio na 
conferência da International Sustainable Campus 
Network (ISCN), que aconteceu em junho, em São Paulo. 
A ISCN é uma associação que integra universidades de 
mais de 30 países, que têm como objetivo em comum 
implementar a sustentabilidade no ensino, na pesquisa e 
em seus campi. A conferência deste ano teve como tema 
“Parcerias para o Progresso” e apenas duas universidades 
brasileiras foram convidadas a compartilhar trabalhos e 
experiências realizadas por suas instituições e voltadas 
para a sustentabilidade.



Professor Fernando Walcacer

O coordenador de Direito Ambiental do NIMA esteve 
em Brasília no mês de junho, a convite do Grupo 
de Trabalho Licenciamento Ambiental, da Câmara 
dos Deputados, criado para analisar o marco legal 
concernente ao licenciamento ambiental brasileiro e 
apresentar propostas para seu aperfeiçoamento. 



@nimapucrio

nima.puc-rio.br


