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Balneário Camboriú, 19 de março de 2018.

RELATÓRIO PRAIA LIMPA - 2018

Em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente de Balneário Camboriú - SEMAM o Instituto
de Desenvolvimento e Integração Ambiental - IDEIA assinou um Acordo de Cooperação - 001/2018
com o intuito de captar recurso para reestruturar e executar o Projeto Praia Limpa 2018.

A proposta de incremento no Projeto Praia Limpa foi apresentada ao gestor municipal, Sr. Luiz
Henrique Gevaerd, fortalecendo ainda mais o Programa Terra Limpa, política municipal de educação
ambiental, com ações voltadas a educação não-formal.

Aprovada a proposta, o IDEIA buscou parceria junto à iniciativa privada no valor total de
R$lS0.000,00 (cento e cinquenta mil reais) com previsão de repasse em 03 (três) parcelas de
R$SO.OOO,OO(cinquenta mil reais) sendo a primeira parcela para 30/01/2018, segunda parcela para
16/02/18 e terceira e ultima 28/02/2018.

As atividades do Projeto Praia Limpa tiveram inicio com o treinamento dos 32 monitores, dia
02/01/2017. Organizado pelo Instituto que além de contar com a participação da sua equipe técnica,
buscou a contribuição dos profissionais das demais secretarias municipais: Saúde, Planejamento e
Meio Ambiente.

Na sequencia cinco das oito barracas foram montadas na Praia Central, no dia anterior ao
inicio do atendimento aos banhistas e colocados os banners, para suas devidas identificações. Já nas
Praias Agrestes: Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras as barracas eram montadas e desmontadas
diariamente, por conta do risco de roubo e vandalismo.

Diariamente os monitores eram acompanhados com o abastecimento água, protetor solar,
material informativo, sacolinhas e pulseirinhas. Os relatórios eram recolhidos semanalmente, porém
realízado diariamente pelos acadêmicos.

Uma exposição itinerante juntamente com uma maquete percorrera as oito barracas com o
intuito de sensibilizar o público alvo sobre o caminho do lixo jogado no chão até o mar. Ação que
chamou bastante a atenção do banhista, a curiosidade nata das crianças fazia com que seus pais de
aproximassem.

Em parceria com a Secretaria de Turismo que disponibilizou o espaço, foi instalada na
Passarela da Barra, uma exposição fotográfica: De Olho no Lixo Marinho - o caminho do lixo jogado na
rua até o mar. Parte da exposição contou com as imagens do biólogo e pesquisador Cristiano Voitina,
que de forma voluntaria cedeu o uso das suas imagens durante o período do projeto. Paralelamente a
exposição houve a exibição de vídeos sobre as conseqüências do lixo marinho e distribuídas cartinhas
educativas.

Diariamente tanto a exposição itinerante, quanto a exposição na Passarela da Barra eram
supervisionadas pelo Coordenador Geral do Projeto para limpeza, manutenção e reposição das peças
quando danificadas peias intempéries ou vandalismo.

De forma descontraída e divertida os banhistas foram surpreendidos com a Arte da
Palhaçaria. Durante a abordagem eram questionados sobre a manutenção da limpeza das Praias e
provocados para auxiliarem como vigilantes ambientais, com o uso de um apito, distribuído durante a
interação.

Nos finais de semana a Arte da Palhaçaria juntamente com a equipe de Recreação
direcionavam as atividade junto ao publico infanto-juvenil. A inscrição era realizada por meio dos
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monitores previamente. Muita brincadeira foi desenvolvida abordando alguns desafios ambientais.
Entre as brincadeiras destacam-se: Tartaruga-choca; Corre siri na casa da Tia; Lencinho na Mão, Caiu
no chão; Mamãe Tartaruga; Caranguejo sai da toca; Pega rabo: cada criança escolhia o animal
aquático que desejava ser; Maré ta subindo; Cabo de guerra; Encontre o ovo da Tartaruga e escultura
na areia.

A equipe técnica de educação ambiental do IDEIA desenvolveu uma cartilha com o formato de
um baldinho de praia e uma pá, cujo conteúdo foi o tempo de decomposição do lixo. O material
completo recebeu o nome "De Olho no Lixo Marinho". Com o destaque sobre a função dos bueiros,
ilustração do percurso do lixo jogado na rua até o mar e as conseqüências negativas para a vida
principalmente, dos animais marinhos. O assunto também foi explorado por meio de passatempos:
descubra o caminho; sete erros e palavra cruzada.

Na Praia Central foram realizadas as Caminhadas de Sensibilização Ambiental, com a
distribuição de sacolinhas, pulseirinhas, cartilhas e picolés para os banhistas. A Coordenação do
Projeto procurou envolver mais pessoas no processo, realizou convite ao publico em geral que
desejasse participar da ação, com divulgação prévia do local, dia e horário. Vários muníeipes
participaram da caminhada. Cada participante foi presenteada com uma camiseta do Projeto Praia
Limpa. O veranista abordado durante a caminhada recebia as informações sobre o projeto bem como
o material disponibilizado.

Durante o periodo de execução do Projeto Praia Limpa que foi de 4 de janeiro a 13 de
fevereiro de 2018, foram distribuídos: 220 mil sacolas de lixo oxibiodegradáveis; 14.823 pulseiras
para identificação das crianças; 7.467 cartilhas educativas e destaque para 30 crianças encontradas
graças às pulseiras.

Notieias:

www.balneariocamboriu.sc.gov .b rli mpren sal notieia .cfm ?cod igo= 21468
www.balneariocamboriu.sc.gov .brli m pre nsal not ieia .cfm ?cod igo= 21202
www.balneariocamboriu.sc.gov .b rli m pre nsal not ieia. cfm ?cod igo=21262
www.balneariocamboriu.sc.gov .b rli mpren sal noti cia .cfm ?cod igo=21280
www.balneariocamboriu.sc.gov .b rli m prensai noticia. cfm ?cod igo= 21306
www.balneariocamboriu.sc.gov .br li m prensai not icia. cfm ?cod igo= 21360
www.facebook.com/p ra iaIimpa ba Inea rioca m bori ui

Depoimentos:

"Se não for feito o descarte dos residuos gerados adequadamente isso pode acabar trazendo graves
impactos a vida marinha, sem contar o nosso bem estar e saúde das praias. Hoje tivemos a caminhada
e tivemos uma excelente receptividade e interação das pessoas abordadas. Quanto mais ações
fizermos no intuito de chamar a atenção de cada cidadão quanto à sua responsabilidade aos seus
resíduos gerados, mais resultados positivos teremos."
Mara Becker Lins, integrante do IDEIA

"Adorei o projeto por poder lidar com um público bem diverso e levar a bandeira da educação
ambiental."
Vara Gastaldi, acadêmica de ducação Física e integrante do projeto

http://www.balneariocamboriu.sc.gov
http://www.balneariocamboriu.sc.gov
http://www.balneariocamboriu.sc.gov
http://www.balneariocamboriu.sc.gov
http://www.balneariocamboriu.sc.gov
http://www.balneariocamboriu.sc.gov
http://www.facebook.com/p
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"Conseguimos executar todas as ações planejadas. A parceria entre o poder público e o IDEIA foi
extremamente positiva, pois o Instituto buscou recurso junta à empresa privada, diminuindo o custo
para a prefeitura na execução do projeto."
Cristiano Voitina, educador ambiental e presidente do IDEIA

"É muito importante o que eles estão fazendo, porque num piscar de olhos a gente pode perder as
crianças de vista"
Mãe de Ana Júlia Nataly, uma das crianças identificada com a pulseirinha

Logomarca/2018 desenvolvida com foco "DE OLHO NO LIXO MARINHO".
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Arte Camiseta.
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Bonner para identificação colocado nas 08 barracas.
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Treinamento Monitores Praia limpa - Semam - Bandeira Azul.

Treinamento Monitores Praia Limpa - Secretaria Planejamento.
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Treinamento Monitores Praia Limpa -IDEIA.

Treinamento Monitores Praia limpa -IDEIA.
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Instalação das Barracas Praia Central.
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Exposição Itinerante: Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.
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Montagem Exposição e Maquete: caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.

Montagem Exposição e Maquete: caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.
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Exposição Itinerante: Caminho do lixo J.ogado -nas ruas até o mar.

Exposição Itin~r'ante:Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.
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Exposição Itinerante: Caminho do l' .-----. . .... ~IXO Jogado nas ruas até o mar.
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Exposição Itinerante: Caminho do l' .IXO Jogado nas ruas até o mar.
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Exposição Itinerante: Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.

Exposição Itinerante: Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.
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Exposição Itinerante: Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.

Exposição Itinerante: Caminho do Lixo jogado nas ruas até o mar.
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Exposição Itinerante: Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.
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Exposição Itinerante: Caminho do Lixo jogado nas ruas até o mar,
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Exposição Itinerante: Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar .
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Exposição Itinerante: Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar.
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Exposição Itinerante: Caminho do lixo jogado nas ruas até o mar,
I
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Arte da Palhaçaria.
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Arte da Palhaçaria.

Arte da Palhaçaria.
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Recreação e Arte da Palhaçaria.
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Recreação e Arte da Palhaçaria.

Recreação e Arte da Palhaçaria.
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Recreação e Arte da Palhaçaria.

Recreação e Arte da Palhaçaria.
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Recreaçã~ e Arte da Palhaçaria .
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Distribuição Picolés - Após recreação.
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Recreação e Arte da Palhaçaria.
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Recreação e Arte da Palhaçaria.
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Manutenção e reposição: Exposição Itinerante Caminho do lixo jogado nas ruas ate o mar.

Manutenção e reposição: Exposição Itinerante Caminho do lixo jogado nas ruas ate o mar.
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Manutenção e reposição: Exposição Itinerante Caminho do lixo jogado nas ruas ate o mar.

Manutenção e reposição: Exposição Itinerante Caminho do lixo jogado nas ruas ate o mar.
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Montagem Exposição Passarela da Barra .
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Exposição Fotográfica Passarela da Barra.
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Exposição Fotográfica Passarela da Barra .
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Exposição Fotográfica Passarela da Barra.
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Exposição Fotográfica Passarela da Barra.

Exposição Fotográfica Passarela da Barra.
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Exposição Fotográfica Passarela da Barra.
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Atividade extra da Exposição Fotográfica Passarela da Barra - Exibição vídeos Educação Ambiental.

Atividade extra da Exposição Fotográfica Passarela da Barra - Exibição vídeos Educação Ambiental.
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Acompanhamento Departamento de Comunicação Prefeitura de Balneário Camború.

Identificação das crianças por meio da distribuição de pulseirinhas.
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Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.
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Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.
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Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.

Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.
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Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.

Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.



Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.
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Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.
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Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.

Caminhada Sensibilização Ambiental- Praia Central.
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