
Queridos amigos 

Segue aqui uma descrição do sitio de Tingua. 

O projeto esta realmente na sua fase inicial. Tem muitas coisas legais para fazer por aqui. O intuito desse 

documento é descrever o sitio e se projetar nas diferentes atividades e construções que podem ser 

elaboradas nesse ambiante lindo. 

Tingua possui a reserva biologica de Tingua, reserva de preservação integral onde são captados 60% das 

aguas consumidas no Rio (http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-

brasileiros/mata-atlantica/unidades-de-conservacao-mata-atlantica/2143-rebio-do-tingua).  

Tingua é mesmo muito perto do centro do Rio : menos de 80km e maximo 2hrs de carro, mesmo com 

transito (1h20 sem transito).  

Tambem é facil e barato de chegar de transporte publico: Central-Nova Iguaçu (45 minutos, R$ 3,70) + 

Onibus 901 Nova Iguaçu – Tingua (1h15, R$ 3,50) + 1,9 km de estrada de terra plana (25 minutos, 2 

pernas).  

 

 

 



Esse é onde esta situado o terreno. Tão perto do Rio e tão verde! 

 

O sitio se situa em Tingua, quase beirando a reserva biologica, num lugar bem fora da mão mas de facil 

acesso (sem subir nenhuma serra). 

Tingua é uma cidade com muita historia, bem antiga. Se fala que ali era um ponto de descanço para 

quem queria subir a serra. A cidade se situa na mesma altitude que a baixada fulminense (35m). 

A reserva biologica de Tingua serve de ponto de captação de agua potavel. Os dutos de abastecimento 

de agua, construidos antes do desenvolvimento da baixada fulminense, correm até a zona sul do Rio de 

Janeiro. Ainda existem trilhos de trem e alguns dizem que o trem anda umas duas vezes por dia por ai. 

Pessoalmente, nunca vi... 

Alguns moradores da cidade e aredores tentam manter a historia viva atravez de multiplos videos e 

publicação online. Quem quer aprender mais sobre a cidade e a região pode se documentar aqui : 

http://tinguarj.blogspot.com.br/ 

O sitio fica uns dois kilometros da cidade e goza de muita tranquilidade.  

O sitio foi propriedade do professor Fernando Segadas Vianna, famoso botanista e primeiro ecologista 

brasileiro. O sitio esta repleto de plantas ornamentais plantadas por ele.  



 

O sitio esta quase inteiramente coberto por floresta, com soamente 15% livres de mata na parte norte, 

na proximidade da estrada de acesso.  

Dois terços do terreno são planos e um terço é composto por um moro de pequeno porte.  

O terreno é atravessado por um rio abastecido pelas montanhas da reserva, e por uma fonte de agua 

que sai do pé do moro, situada no terreno do vizinho. 

Uma trilha foi aberta e atravessa tanto as partes planas como ingrime do terreno. No total, demora um 

pouco menos de uma hora para percorer a trilha. 



 

Em termos de infraestrutura, o terreno possui uma sede com uma piscina, situada na parte plana e sem 

mata do terreno. 

 



 

Tem tambem uma pequena casa de madeira onde fica o dono quando ele vem no sitio. 

 

 

A vista da piscina é linda mesma!! 

Para ajudar um casal de Tingua, Christian, o dono, deixou a Dora e o Marcelo explorar a sede como 

pousada. Por isso a inscrição “Pousada Dora Ecologica” no google map. 



Dora e Marcelo são muito simpaticos e tem um filho chamado João Pedro. 

 

A Dora cuida da pousada e de todos os bixinhos que estão ali (cabara, cachora, pato, galinha...) e o 

Marcelo cuida dos cavalos alem do seu trabalho em Queimados. Eles estão fazendo este projeto desde o 

mês de abril, e eles cuidem muito bem do sitio, em particular da parte plana e livre de mata ao redor da 

sede. Alem da pousada, Dora oferece comidas e bebidas para seus hospedes ou para pessoas de fora. 

Existe uma outra infraestrutura, abandonada, que é a antiga biblioteca do professor Fernando Segadas 

Vianna. Ela se encontra num lugar muito lindo, bem dentro da mata, na beira do rio que atravessa o 

terreno. Na frente do escritorio do professor, tem tambem uma area plana, cercada de uma mureta. 

 



 

 



 

A parte central, tirando os corredores, mede por volta de 120 m2. 

 

 

A vista pelo rio é muito linda, muita paz... 

 



E tem até um fogão a lenha!  

 

 

 



Bem do lado da ruina, na beirra do rio, tem um bambuzal com bambus muito grandes. 

 



 

Bem pertinho do escritorio do professor, alem daquela area plana com mureta, tambem tem uma area 

natural bem aberta so com capim, ideal para plantar. Tem outra area desse tipo num outro canto do 

terreno tambem, do lado da divisa com o vizinho oeste. 

 



 

Tambem tem antigos bananais. Um colado a aquela area de capim, outro do lado do escritorio do 

professor, do outro lado do rio. Precisam de um bom trabalho de manejo, mas eles estão aqui, so 

esperando que alguem cuidasse deles... 

 



 

Depois, seguindo a trilha que passa pelo escritorio do professor... 

 

... subindo la en cima do moro... 



 

... tem uma grande arvore muito linda! 



 

Ainda não subimos nela, mas dai, a vista deve ser incrivel! 

 

Essa é mais o menos a descrição do sitio como ele é hoje. Tem muitos outros atrativos tambem que não 

descrevi aqui como bastente plantas ornamentais, argila boa para passar no corpo, passaros lindos, etc... 

Quanto mais tempo passamos no sitio mais o achamos maravilhoso!  



Dai segue uma lista de coisas legais para fazer, brincando entre amigos, ou durante cursos de 

bioconstrução e de permacultura: 

- Construir uma estrutura de bambu para um grande teto na antiga biblioteca do professor 

- Construir um banheiro seco perto da antiga biblioteca do professor 

- Melhorar a eficiença do forno a lenha 

- Fazer uma captação de agua na fonte de agua 

- Plantar plantar plantar 

- Construir pontes em cima do rio 

- Construir uma casa/mirante na grande arvore em cima do moro 

- Construir um sistema de lagoa natural de purificação de agua para a piscina 

- Construir umas colmeias 

 

Construir uma estrutura de bambu para um grande teto no escritorio do professor 

Essa realmente é uma das partes mais importantes do projeto. A ideia é de tirar todos os entulhos da 

antiga biblioteca do professor para poder reformar o piso e construir um grande teto em cima. Seria 

ainda mais legal se o teto fosse verde...! O nosso sonho é de criar um grande espaço so, sem parede, 

tudo aberto, ideal para ministrar palestras, ou cursos, fazer retiros de ioga, dança, musica, pode ser até 

legal para casamentos... com um espaço desse, não tem limites. Porem, essa construção tem que ser 

estudada mais a fundo.  



 

Por enquanto nos aproveitamos a lua nova do fim de setembro para cortar alguns bambus grandes para 

deixar pra secar em previsão de fazer a estrutura. 

 

 

 

 

  

 

 



Construir um banheiro seco perto do escritorio do professor 

 

Quanto mais o espaço da antiga biblioteca do professor vai ser habitado, mais importante vai se tornar a 

necessidade de construir um banhero seco nas suas proximidades. Ja que o rio esta bem perto, tem que 

ser bem pensado para impedir qualquer tipo de poluição do rio. De repente, uma parte dos entulhos do 

escritorio do professor poderiam ser utilizados como base deste banheiro. Essa construção tambem tem 

que ser estudada mais a fundo. 

 

Melhorar a eficiença do forno a lenha  

A gente ja começou a limpar o fogão e a revitalizar ele com barro que encontramos na beira do rio, mas 

com certeza pode ser melhorado. Talvez com uma cheminée ou alguma coisa do genero. A ideia seria de 

melhorar a eficiença do fogão para chegar o mais perto possivel da combustão completa da madeira, 

para não gastar recursos. A opção do fogão foguete pode ser uma boa opção. 

 



 

 

Fazer uma captação de agua na fonte de agua 

Ainda não realizamos um teste da qualidade da agua da fonte. Mas se ela for boa para o consumo teria 

que inventar um sistema para captar a agua da fonte e traze-la para o escritorio do professor. 

 

Plantar plantar plantar 

Ter um teto, um banheiro, agua limpa para beber e um fogão é muito bom, mas tambem, precisa de 

alimentos para se sustentar! Ai, desde o primeiro dia que nos fomos com o Carlos, sempre ficamos 

plantando algumas coisas. 

No inicio, não foi facil, pois teve que abrir a area... Mas cada dia, capinando um pouco com a ajuda dos 

companheiros Philipe e Martin, o resultado ficou legal! 



  

  

 

 



Ai, por acaso, descobrimos alguns pés de aipim. Parece que uns quatro anos atras, essa area que 

limpamos foi plantada com aipim, e ainda tinha uns pé escondidos por aqui. Falam que o aipim de Tingua 

é o melhor do Rio... Preparemos as manivas e as plantamos. Deu até para provar adiantado umas raizes 

que estavam por ali, que delicia!! 

  

 



Tambem fomos procurar uns pés de banana nos bananais abandonados. Tem muitas mudas la, que so 

querem crescer. Deu até para fazer um lanchinho! Plantamos as mudas cortando todas as raizes e o 

tronco tambem, igual do jeito que nos vimos num video no youtube... Vamos ver se funcione. 

 

 

 

Plantamos tambem um milho que me foi dado durante uma viagem em Cuba. Deve ser umas sementes 

bem crioulas. Por enquanto elas estão respondendo muito bem, germinando na hora e crescendo 

bonitinho. Esta tudo tão gostoso que até os coelhos adoram e comem tudo... vai ter que dar um jeito 

nisso. 



 

Plantamos tambem muito feijão, intercalando feijão com aipim, com milho e as outras coisas que 

plantamos. Plantamos meio quilo de feijão esquecido numa sacola de plastico na cosinha de Carlos e que 

ja estava tudo brotado. Plantamos um grande feijão branco que me foi dado uns tres anos atras durante 

um mutirão na horta que cuidamos com Carlos. Estavamos com umas 5 sementes naquela epoca, hoje 

temos um monte delas! Plantamos uns grãos de bico e umas lentilhas sobrando da reifeição, direto do 

pacote do supermercado. O seja, no final plantamos um monte de coisas, achadas, recuperadas, doadas, 

valorisadas. 

Para plantar nessa area, usamos uns bambus para plantar em linhas –quase- retas, abrindo um espaço 

na palha para fazer um buraco para cada semente/maniva. Nada mais. 

  

 

Na area de frente pelo escritorio do professor, estamos preparando um grande tunel de maracuja! 

Acabamos a estrutura e ja as sementes de maracuja estão germinadas. Agora é so esperar as mudas 

crecerem para transplanta-las. 



  



Tambem fizemos uma sementeira direto na terra com mamão, tomates, pepino, beringela, pimentões... 

para plantar na area de frente do escritorio. Umas sementes nos preparamos, outras eram de pacotes. 

Fizemos isso por falta de ter mais semente crioulas, mas ja todos os vizinhos estão oferecendo material 

para plantar. Muito simpatico isso! 

 

 

Construir pontes em cima do rio 

O rio é bonito mesmo, com aguas muitas cristalinas... 

 



 

...mas não tem nenhuma ponte para atravessar.  

 



 

 

Seria muito legal fazer umas pontes testando diferentes materiais e metodos de construção. 



Construir uma casa/mirante na grande arvore em cima do moro 

O Marcelo trabalha em construção de barco e tem acesso a madeira boa para construções.  

 

Mas o mais maravilhoso seria ainda usar a madeira da arvore seca que esta abraçando a grande arvore. 

Imagine o quanto legal deve ser de admirar a vista desde um mirante dentro dessa arvore! 



 

Construir um sistema de lagoa natural de purificação de agua para a piscina 

Por enquanto a agua da piscina esta tratada com cloro, é sempre que a agua acaba sendo muito verde, 

ela é jogada fora e renovada. Isso poluie bastente, alem de ter um alto custo entre produtos quimicos e 

sobre tudo eletricidade para acionar a bomba d’agua. Um sistema natural seria muito mais eficiente. 

Construir umas colmeias 

Quem não gosta de mel, né?  

 


