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Parque e Centro Esportivo Santos 

Dumont implanta Gestão Ambiental 

Lançamento do Santos Dumont Verde aconteceu neste domingo 
(09) 
 

 

Assessoria de Imprensa - 10/06/2019 09:00h 

Neste domingo (09), o Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, em Boa Viagem, 

recebeu o lançamento do projeto Santos Dumont Verde, cujo objetivo é implantar no 

equipamento uma gestão ambiental, além de promover atividades que visem menos 

impacto ao meio ambiente e a conscientização dos usuários. Participaram do evento o 

secretário de Educação e Esportes do Estado, Fred Amancio, o secretário executivo de 

Esportes, Diego Perez, o deputado Felipe Carreras, entre outras autoridades. 

O evento contou com diversas atrações culturais, gastronômicas, infantis, de lazer, feira 

orgânica e lançamentos de ações em parcerias com órgãos públicos. Durante a manhã, 

foram inaugurados um parque de madeira de reflorestamento, doado por Felipe 

Carreras; a área de compostagem do Parque; a horta, requalificada em parceria com o 

Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) e Secretaria de Meio Ambiente; e um ponto 

de coleta de óleo de cozinha, criado em parceria com a empresa ASA, além da 

plantação de mudas de árvore por meio da Maratona Verde, da Prefeitura do Recife, 

entre outras ações. 

"Está sendo extraordinário colocar em prática o Santos Dumont Verde justo na Semana 

do Meio Ambiente, quando a gente desenvolve inúmeras atividades relacionadas ao 

tema. O projeto é contínuo e visa não só criar práticas conscientes para os usuários, mas 

estimular toda a comunidade do entorno e as nossas escolas a cuidar melhor do nosso 

meio ambiente", frisou Fred Amancio, durante caminhada pelo parque. 

Após a entrega de artigos esportivos para o dojô do Santos Dumont, do parque de 

madeira de reflorestamento, entrega simbólica de garrafas pet com óleo para o coletor e 

plantação de mudas nas áreas verdes do equipamento, Felipe Carreras falou sobre a 

importância do projeto Santos Dumont Verde para o lazer dos pernambucanos. "A gente 



fica feliz em ver os espaços evoluindo aqui no Santos Dumont, e hoje a nossa doação só 

reforça a importância de um espaço para reunir a família e estimular o uso de 

equipamentos públicos. Estamos muito felizes e esperamos que os pernambucanos 

aprovem", disse. 

Frequentadora assídua do Santos Dumont, a dona de casa Juliete Andréia aprovou a 

iniciativa do projeto e acredita que ele vai impactar diretamente na rotina das crianças. 

"Eu sempre trago a minha filha pra cá, e como ela é pequena, absorve as coisas muito 

rápido. Então, eu acredito que quanto mais cedo houver uma educação sobre 

preservação do meio ambiente, teremos mais adultos conscientes. Esse parque, pra 

gente, é a melhor opção de lazer nessa região. E saber que o Santos Dumont é um local 

que se preocupa com a natureza, é melhor ainda", pontuou. 

A programação do Santos Dumont Verde contou ainda com o polo Cultural, que 

promoveu apresentações de alunos e alunas do parque, bandas e aulas de zumba; o polo 

Gastronômico, com food trucks; o polo Infantil, com brinquedos infláveis e do Projeto 

Lazer Ativo, ação que promove brincadeiras lúdicas utilizando materiais recicláveis 

para todos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

segunda-feira, 10 de junho de 2019 

PE pode elevar viabilidade bioeconômica do umbu com uso de água de 
esgoto  

De hoje (10) até quarta-feira (12), engenheiros do Instituto Nacional do 
Semiárido (Insa) visitam Pernambuco para participarem de atividades 
pedagógicas e práticas no Sertão do Moxotó, região do bioma Caatinga. Os 
especialistas promoverão uma oficina sobre tratamento comunitário de água de 
esgoto para o reuso agrícola. Na sequência, a partir da água usada na cozinha 
de uma escola em Ibimirim, será implantado no local o sistema de tratamento 
dessa água para ser usada na irrigação do cultivo de umbu a fim de 
potencializar a criação de novas cadeias produtivas bioeconômicas através do 
reflorestamento de plantas nativas no estado. 
 
Propriedades nutricionais, alimentares e farmacológicas do umbuzeiro, 
comprovadas pelo departamento de Bioquímica da UFPE, têm trazido a 
possibilidade da criação de arranjos produtivos a partir dos agricultores 
familiares. Com o umbu, após beneficiado, pode-se fazer até cerveja. E, nesta 
perspectiva, centenas de mudas de umbu foram distribuídas pelo Instituto 
Agronômico de Pernambuco (IPA) no Moxotó há poucos dias. 600 já foram 
plantadas na Serra do Giz, em Afogados da Ingazeira, na última semana. Além 
dessas mudas, o IPA já semeou mais 1,8 mil para novas doações em outros 
cidades e já há outras 2 mil sendo semeadas. 
 
A iniciativa é da Rede Nacional de Pesquisadores (Ecolume), financiada pelo 
CNPq e liderada pela coordenadora do Laboratório de Mudança do Clima do 
IPA, Francis Lacerda. O Ecolume atua em busca da segurança alimentar, 
energética e hídrica como forma de enfrentamento aos efeitos da alteração 
climática no bioma Caatinga. O Insa é uma das instituições parceiras, assim 
como a UFPE e a escola Serta em Ibimirim. O Insa tem atuado na questão 
hídrica no semiárido. “É um prazer ser parceiro desta rede que busca 
sustentabilidade socioambiental da região, sobretudo no âmbito da agricultura 
familiar”, diz Salomão Medeiros, diretor-geral do Insa.    
 
Mateus Mayer, um dos engenheiros do Insa e responsável pelo sistema hídrico 
de tratamento comunitário para reuso agrícola a ser instalado no Serta, 



antecipa que ele terá capacidade de tratar até 5 mil litros da água do escoto da 
escola por dia, deixando-a qualificada para fins de irrigação nas proximidades. 
“A tecnologia usada é um sistema combinado de tranque céptico, reator Uasb e 
de lagoas de polímeros. Com ele, preservamos os nutrientes da água para as 
plantas e eliminamos os patógenos e uma grande quantidade de matérias 
orgânicas que as prejudicariam”, explica. 
 
“Ao invés de desperdiçar a água usada na cozinha e refeitório da nossa escola 
de Agroecologia, será transformada com a tecnologia e reusada em nossos 
canteiros pedagógicos pela irrigação por gotejamento. Assim potencializa o 
cultivo de umbu e de outras plantas nativas da Caatinga”, diz o coordenador do 
Serta, Sebastião Alves. A iniciativa evidencia todo o ciclo virtuoso do uso da 
água e a relevância de um modelo pertinente para o saneamento básico rural 
adaptado com as condições semiáridas. 
 
Através dessa tecnologia do Insa, a água, que é um bem hídrico valioso para 
as populações sertanejas, pode-se potencializar o plantio do umbu e outras 
espécies nativas com potencialidades bioeconômicas na região. “O 
recaatingamento do Bioma poderá contribuir na distribuição de renda para 
pequenos agricultores através da preservação e beneficiamento da planta em 
forma de diversos produtos, como alimentos e bebidas”, conta Francis. 
Ademais, diz a pesquisadora, ao recuperar a cobertura vegetal da Caatinga, 
ocorre outro processo virtuoso, o hidrológico, ocorrendo através da 
manutenção da umidade do solo e a sua evapotranspiração pelas plantas para 
atmosfera, contribuindo no microclima da localidade. A pesquisadora lembra 
também que as plantas usam gás carbônico para realizar a fotossíntese, 
contribuindo assim na absorção do CO² do ar e ajudando na redução do efeito 
estufa do planeta, diminuindo o aquecimento global. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 
 

Pernambuco pode elevar viabilidade 

bioeconômica do umbu com reúso de 

água de esgoto 

Elismar Rodrigues  

 
 

Tecnologia criada inicialmente para o saneamento básico pode superar gargalos 

hídricos do Sertão para a criação de novos arranjos produtivos bioeconômicos através 

da planta e seu reflorestamento no estado 

De hoje (10) até quarta-feira (12), engenheiros do Instituto Nacional do Semiárido 

(Insa) visitam Pernambuco para participarem de atividades pedagógicas e práticas no 

Sertão do Moxotó, região do bioma Caatinga. Os especialistas promoverão uma oficina 

sobre tratamento comunitário de água de esgoto para o reuso agrícola. Na sequência, a 

partir da água usada na cozinha de uma escola em Ibimirim, será implantado no local o 

sistema de tratamento dessa água para ser usada na irrigação do cultivo de umbu a fim 

https://www.ouricuriemfoco.com.br/author/ouricuriemfoco/


de potencializar a criação de novas cadeias produtivas bioeconômicas através do 

reflorestamento de plantas nativas no estado. 

Propriedades nutricionais, alimentares e farmacológicas do umbuzeiro, comprovadas 

pelo departamento de Bioquímica da UFPE, têm trazido a possibilidade da criação de 

arranjos produtivos a partir dos agricultores familiares. Com o umbu, após beneficiado, 

pode-se fazer até cerveja. E, nesta perspectiva, centenas de mudas de umbu foram 

distribuídas pelo Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA) no Moxotó há poucos 

dias. 600 já foram plantadas na Serra do Giz, em Afogados da Ingazeira, na última 

semana. Além dessas mudas, o IPA já semeou mais 1,8 mil para novas doações em 

outros cidades e já há outras 2 mil sendo semeadas. 

A iniciativa é da Rede Nacional de Pesquisadores (Ecolume), financiada pelo CNPq e 

liderada pela coordenadora do Laboratório de Mudança do Clima do IPA, Francis 

Lacerda. O Ecolume atua em busca da segurança alimentar, energética e hídrica como 

forma de enfrentamento aos efeitos da alteração climática no bioma Caatinga. O Insa é 

uma das instituições parceiras, assim como a UFPE e a escola Serta em Ibimirim. O 

Insa tem atuado na questão hídrica no semiárido. “É um prazer ser parceiro desta rede 

que busca sustentabilidade socioambiental da região, sobretudo no âmbito da agricultura 

familiar”, diz Salomão Medeiros, diretor-geral do Insa. 

Mateus Mayer, um dos engenheiros do Insa e responsável pelo sistema hídrico de 

tratamento comunitário para reuso agrícola a ser instalado no Serta, antecipa que ele terá 

capacidade de tratar até 5 mil litros da água do escoto da escola por dia, deixando-a 

qualificada para fins de irrigação nas proximidades. “A tecnologia usada é um sistema 

combinado de tanque séptico, reator Uasb e de lagoas de polímeros. Com ele, 

preservamos os nutrientes da água para as plantas e eliminamos os patógenos e uma 

grande quantidade de matérias orgânicas que as prejudicariam”, explica. 

“Ao invés de desperdiçar a água usada na cozinha e refeitório da nossa escola de 

Agroecologia, será transformada com a tecnologia e reusada em nossos canteiros 

pedagógicos pela irrigação por gotejamento. Assim potencializa o cultivo de umbu e de 

outras plantas nativas da Caatinga”, diz o coordenador do Serta, Sebastião Alves. A 

iniciativa evidencia todo o ciclo virtuoso do uso da água e a relevância de um modelo 

pertinente para o saneamento básico rural adaptado com as condições semiáridas. 

Através dessa tecnologia do Insa, a água, que é um bem hídrico valioso para as 

populações sertanejas, pode-se potencializar o plantio do umbu e outras espécies nativas 

com potencialidades bioeconômicas na região. “O recaatingamento do Bioma poderá 

contribuir na distribuição de renda para pequenos agricultores através da preservação e 

beneficiamento da planta em forma de diversos produtos, como alimentos e bebidas”, 

conta Francis. Ademais, diz a pesquisadora, ao recuperar a cobertura vegetal da 

Caatinga, ocorre outro processo virtuoso, o hidrológico, ocorrendo através da 

manutenção da umidade do solo e a sua evapotranspiração pelas plantas para atmosfera, 

contribuindo no microclima da localidade. A pesquisadora lembra também que as 

plantas usam gás carbônico para realizar a fotossíntese, contribuindo assim na absorção 

do CO² do ar e ajudando na redução do efeito estufa do planeta, diminuindo o 

aquecimento global. 
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