COLETA SELETIVA DE
MATERIAIS RECICLÁVEIS
Instituto Terrazul - Relatório Dezembro/2012

Projeto Recicla Gigóia - Ilha da Gigóia/RJ

EDITORIAL

Pensando na preservação dos recursos hídricos do
Complexo Lagunar, em dezembro de 2011 o Instituto Terrazul escreveu o Projeto Recicla Gigóia. Este
projeto foi submetido a concorrência pública de
seleção de projetos, fomentada pelo Programa de
Investimento em Projetos Ambientais – Fundos Itaú
Ecomudança. O Projeto Recicla Gigóia foi um dos 3
projetos selecionados entre 307 projetos concorrentes, recebendo financiamento parcial para seu
desenvolvimento.
Para realização desta proposta, cujo contrato foi
assinado em Julho/2012, o Instituto Terrazul e a Associação de Moradores da Ilha da Gigóia firmaram
uma consistente parceria, isto porque, ambas as
instituições tem como objetivo comum a melhoria
da qualidade socioambiental da ilha.
O projeto visa minimizar os impactos negativos
com a disposição inadequada de resíduos sólidos
no sistema lagunar por meio da implementação de
forte Campanha de Mobilização e Capacitação da
população local para a segregação na fonte de Materiais Recicláveis, envolvendo-os com a construção
de uma Ilha Saudável.
O Projeto Recicla Gigóia é um projeto pioneiro na
região que pretende envolver moradores das ilhas,
comércio local e instituições sediadas nas proximidades da Lagoa da Tijuca. O Instituto Terrazul

Patrocinador

Proponente

acredita que a parceria de diversas instituições
e pessoas físicas interessadas em contribuir com
o projeto é o primeiro passo para criação de uma
rede participativa e articulada capaz de construir
uma ilha mais saudável e colaborar com a preservação do Complexo de Lagoas da Baixada de Jacarepaguá.
Marcos Sant’Anna Lacerda
Coordenador Geral
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16 anos de muito trabalho com muita história para contar
Somos uma organização social sem fins lucrativos,
que tem como missão a busca do desenvolvimento humano, para o alcance da sustentabilidade
ambiental, cultural, social e econômica das populações envolvidas em nossos projetos. Na realização
dessas ações contamos com uma equipe multidisciplinar, capaz de colaborar com a construção de
processos participativos e com resultados efetivos
para todos os envolvidos com as ações implementadas.
Nossa chegada na ilha da Gigóia ocorreu no início
deste novo milênio, no ano de 2000, período em
que a ilha ainda possuía características mais tranqüilas, com pouco movimento, onde todos se conheciam, com pouco comércio, com traços ainda
rurais, parecia que o tempo custava mais a passar,
entretanto, uma ilha que já apontava para o crescimento atual e que precisava nele pensar.
Nossas ações tiveram início então a partir da mobilização das crianças, adolescentes e seus familiares, com o intuito de fortalecer os laços de convivência, afetividade, respeito ao próximo, amizade,
para posteriormente avançarmos, coletivamente,
na busca de soluções para os problemas sociais e
estruturais diagnosticados.
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Embora o Instituto Terrazul nunca tenha contado
com nenhum mantenedor, é fundamental destacar que várias das ações e/ou projetos, tiveram a
colaboração de parceiros e patrocinadores que ao
longo dos anos acreditaram em nosso trabalho e
investiram na melhoria da qualidade de vida da
ilha e de seus habitantes.
Mas hoje a ilha vem crescendo fortemente, inchando e mais do que nunca necessitando do apoio, da
ajuda, da participação daqueles que aqui escolheram morar para criar seus filhos e netos, com tranqüilidade, segurança, saúde e companheirismo.
A implantação do Projeto Recicla Gigóia é mais
uma grande oportunidade de fortalecimento do
protagonismo social, do incentivo à participação,
da articulação de parcerias na busca da sustentabilidade local.

Ilha da Gigóia – Um lugar especial
A Ilha da Gigóia está localizada na Lagoa da Tijuca, na região conhecida como Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá.
Região que abriga ainda resquício do ecossistema manguezal,
Área de Preservação Permanente definida por lei, lugar ainda
possível de se ver colhereiros, garças brancas e cinzas, martim
pescador, socó, biguá, caranguejos, dentre outros. Uma verdadeira aula prática de meio ambiente em plena cidade do Rio de
Janeiro.
Em seu entorno estão localizadas as Ilhas do Marina Clube, Ilha
Primeira, Ilha da Fantasia, Ilha do Ipê, Ilha das Garças, sem falar
nas outras menos habitadas ou freqüentadas, todas atualmente
com grande responsabilidade na proteção deste belíssimo Sistema Lagunar.
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Projeto Recicla Gigóia

1. Operacionalização

A seqüência de ações aqui apresentadas, foram agrupados de forma a facilitar a compreensão dos grupos de trabalho criados e as etapas de cada linha
implementadas pelo projeto.

1.1 Introdução

1. Operacionalização
1.1. Introdução
1.2. A Coleta dos Materiais Recicláveis
1.3. Separação dos Materiais nos Pontos de Apoio
1.4. Pesagem dos Bag’s
1.5. Retirada dos Materiais da Ilha
1.6. Triagem Final dos Materiais
1.7. Prensagem e Estocagem dos
Materiais
1.8.Venda dos Materiais

2. Educação Ambiental
2.1. Introdução
2.2.Visitas Domiciliares
2.3. Reuniões de Rua
2.4. Stands

3. Divulgação
3.1. Introdução
3.2. Arte Gráfica
Camisa e Uniforme
3.3. Arte Gráfica
Faixas, Banners, Cartaz e Folder
3.4. Adesivação
Bag’s, Carrinhos, Garagem e Pontos de Apoio
3.5. Placas de Rua e Quadro Informativo
3.6. Fixação das Bandeirinhas
3.7. Site Recicla Gigóia
3.8. Mídias de Divulgação

4. Eventos do Projeto

O Projeto Recicla Gigóia tem
como meta importante a
minimização de emissões
de gases de efeito estufa
para a atmosfera. Por meio
da redução do despejo de
resíduos sólidos em lixões e
aterros, o projeto busca encaminhar os materiais recicláveis coletados na Ilha da
Gigóia e seu entorno para o ciclo da reciclagem, fortalecendo o
trabalho de cooperativas de catadores de lixo.
Visando estruturar a operacionalização do Projeto Recicla Gigóia foi selecionada e contratada uma equipe de trabalhadores comunitários, responsáveis pela coleta na ilha, técnicos de
educação ambiental, que planejaram, supervisionaram e avaliaram o processo, além de profissionais da área administrativofinanceira, responsáveis pela compra de equipamentos e materiais de consumo. Após a
capacitação de toda a equipe, a mesma assumiu o mapeamento das ruas da ilha,
a roteirização do sistema de
coleta, a coleta porta a porta,
a pesagem e saída dos materiais recicláveis da ilha para
a cooperativa parceira. No
galpão da cooperativa, o material vem sendo separado de forma mais específica, prensado,
estocado e vendido. A venda fecha o ciclo que mantém a autosustentabilidade da cooperativa e do projeto Recicla Gigóia.

4.1. Lançamento da Logomarca
4.2. Lançamento do Projeto
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1.2 A Coleta dos Materiais Recicláveis
A coleta é realizada por dois trabalhadores comunitários, divididos por setores de coleta. O material é recolhido todas às
terças-feiras e sábados, de 7:00h
às 10:00h, porta
a porta, com o
apoio de dois
carrinhos
que
são
utilizados
para transportar
os materiais recicláveis até os
pontos de apoio.
No momento da
coleta, dois técnicos acompanham os trabalhadores comunitários registrando tempo de coleta, participação das casas e dificuldades encontradas no processo, bem como a orientação
para os moradores que não estejam fazendo a separação correta dos seus materiais.

1.3 Separação dos Materiais nos Pontos de Apoio
Quando os materiais recicláveis
enchem
os
carrinhos,
os mesmos são
conduzidos
pelos trabalhadores
comunitários
para
os pontos de
apoio, onde estão dispostos quatro bags, especificados por tipo de material
(plástico, metal, vidro e papel). Assim, os trabalhadores comunitários fazem a segregação dos materiais nos bags respectivos.
O processo de separação também é acompanhado por um técnico que oferece suporte operacional ao trabalhador, registra o
tempo destinado a separação, além de articular com moradores mobilizando-os para participação na coleta seletiva.
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1.4 Pesagem dos Bags
Depois da separação dos
materiais nos bags, os
mesmos são pesados,
possibilitando identificar
o peso de cada tipo de
material coletado (plástico, metal, vidro e papel), por setor de coleta
e também na ilha como
um todo, dia após dia.

1.5 Retirada dos Materiais da Ilha
Os bags são retirados da
ilha através do barco da cooperativa COOPBARRA. O
transporte dos materiais recicláveis via barco otimiza o
processo visto que a cooperativa parceira está localizada também às margens da
lagoa, o que facilita a entrada e saída dos bags por este
meio de transporte.
Além dos materiais da ilha, a cooperativa também contribui
com a retirada de materiais recicláveis de parceiros localizados
às margens da lagoa, que colaboram com a doação de materiais, como é o caso da Unimed-Rio.

1.6 Triagem Final dos Materiais
Na cooperativa os materiais passam pela triagem final, separando de forma mais específica os plásticos, metais, vidros e
papéis. Não basta juntar o plástico, os diversos tipos de plástico misturados possuem um baixo valor no mercado de materiais recicláveis, é necessário que o plástico seja separado
em tipos mais específicos, como plástico duro, garrafa pet,
plástico filme e outros.
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1.7 Prensagem e Estocagem dos Materiais
Após a separação, alguns
materiais devem ser prensados. É o caso do papelão e da garrafa pet, por
exemplo. Esta etapa tem
dois objetivos importantes:
agregar maior valor de venda ao material reciclável e
economizar espaço no momento de estocagem do
material no galpão.
Outubro foi um mês de grande alegria no galpão, pois os cooperados receberam capacitação para uso da nova prensa, cedida pelo Projeto Recicla Gigóia. A possibilidade de prensagem
dos materiais da cooperativa era um desejo pelo qual os cooperados lutavam há alguns anos, um sonho que finalmente foi
realizado.

1.8 Venda dos Materiais
Quando o estoque de materiais
recicláveis
está
próximo de atingir um limite estabelecido pelo
projeto, são contatados compradores para venda
dos materiais já
separados
pela
triagem final, prensados e estocados. Este processo é fundamental para a sustentabilidade do projeto, visto que a receita
adquirida através da venda de materiais recicláveis é revertida
para o pagamento dos cooperados e administração da cooperativa, assim como, pagamento dos trabalhadores comunitários da Ilha da Gigóia e manutenção do projeto.
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2. EDUCAÇÃO AMBIENTAL
2.1 Introdução
Um objetivo importante do projeto é criar uma forte campanha de mobilização e capacitação da população local para
separação dos materiais em suas casas, envolvendo-os com
a construção de uma Ilha Saudável. Estabelecer relação com
moradores e visitantes, além de criar parcerias com o comércio local é essencial para que a população da ilha se torne cada
vez mais protagonista do seu espaço, atuando e valorizando o
desenvolvimento local.
Nos 04 primeiros meses de trabalho foram adotadas estratégias diferenciadas de capacitação, como visitas domiciliares,
reuniões de rua, stands e eventos. Através destas estratégias
contatamos os moradores, além dos 28 comércios da ilha.

2.2 Visitas Domiciliares
As visitas antecederam as reuniões de rua, criando um processo de mobilização junto aos moradores com objetivo de dar
informação sobre o projeto Recicla Gigóia aos moradores da
ilha; mobilizá-los para coleta seletiva em sua rua; estimulá-los
a serem articuladores com seus vizinhos; além de descobrir as
principais dificuldades que poderiam surgir no momento da
implantação.
As visitas fazem parte de uma estratégia fundamental utilizada pelo Instituto Terrazul, que considera como base de qualquer trabalho comunitário as relações construídas com a comunidade.
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2.3 Reuniões de Rua

2.4 Stands

As reuniões de rua colaboraram para informar
a vizinhança sobre o processo de condução do
projeto na ilha, identificar lideranças capazes de
motivar moradores por rua, além de criar momentos que possibilitaram a troca e a construção
de relações positivas entre os próprios vizinhos,
e, destes com a equipe Terrazul, colaborando com
o comprometimento dos moradores para a construção de um espaço mais sustentável. Assim, os
moradores estão sendo articuladores e mobilizadores da coleta seletiva dentro da Ilha da Gigóia,
pois compreenderam os benefícios desta proposta para a melhoria da qualidade de vida e, por
isso, desejam o sucesso do projeto.

A capacitação contou também com a estratégia
de apresentação do trabalho por meio de stands quinzenais nas ruas da ilha, cujo o objetivo foi
disseminar informações para todos, incluindo os
visitantes, isto é, aqueles que estavam apenas de
passagem, ou mesmo funcionários de empresas
dos arredores que visitam a Ilha apenas no horário de almoço.
Lembramos os morador e visitantes sobre a história da ilha, sobre os pontos de lixo na rua, sobre
o próprio Projeto, tipos de materiais recicláveis e
ainda fizemos convites para participação nas discussões dos grupos de trabalho, tirando dúvidas
e recebendo sugestões para o Recicla Gigóia.
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Quadro 1 - Controle Mensal de Materiais Recicláveis Coletados na Ilha
SETEMBRO
TOTAL GERAL

Plástico (Kg)
741,00

Vidro (Kg)
740,00

Papel (Kg)
1.698,10

Metal (Kg)
768,71

Total GERAL (Kg)
3.947,81

Metal (Kg)
528 80
528,80

Total GERAL (Kg)
3 796 40
3.796,40

Metal (Kg)
589,50

Total GERAL (Kg)
3.984,40

OUTUBRO
TOTAL GERAL

Plástico (Kg)
715 40
715,40

Vidro (Kg)
992 60
992,60

Papel (Kg)
1 559 60
1.559,60

NOVEMBRO
TOTAL GERAL

Plástico (Kg)
696,80

Vidro (Kg)
1.142,30

Papel (Kg)
1.555,80

DEZEMBRO - até 18/12
TOTAL GERAL
TOTAL
ACUMULADO

Plástico (Kg)
453,30

Vidro (Kg)
734,30

Papel (Kg)
1.276,60

Metal (Kg)
191,30

Total GERAL (Kg)
2.655,50

2.606,50

3.609,20

6.090,10

2.078,31

14.384,11

Quadro 2 - Controle de Materiais doados para o Projeto
Mês

Entidade

Tipo

Quantidade Kg

Setembro

Unimed-Rio

Papel / Papelão

1.110,70

Outubro

Unimed-Rio

Papel / Papelão

1.120,00

Novembro

Unimed-Rio

Papel / Papelão

772,00

(*) Dezembro

Unimed-Rio

Papel / Papelão

511,60
3.514,30

Total Acumulado
(*) Até dia 08/12

Quadro 3 - Quadro de Benefícios gerados pela Coleta Seletiva - até 18/12
BENEFÍCIOS DA COLETA SELETIVA
DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
MATERIAL

TOTAL DE BENEFÍCIOS GERADOS PELA
COLETA NA ILHA EM DEZEMBRO/2012

TOTAL DE BENEFÍCIOS GERADOS PELA
COLETA NA ILHA EM 04 MESES
DEIXOU DE SER
RETIRADO DA
NATUREZA

MATERIAL
RECICLADO

DEIXA DE SER
RETIRADO DA
NATUREZA

QUANTIDADE DE
MATERIAL COLETADO

DEIXOU DE SER
RETIRADO DA
NATUREZA

QUANTIDADE DE
MATERIAL COLETADO

100 Kg

120 Kg
de Areia

191 Kg

230 Kg
de Areia

2.078 Kg

2.494 Kg
de Areia

100 Kg

2a3
Árvores

1.277 Kg

30 a 50
Árvores

6.090 Kg

150 a 170
Árvores

100 Kg

13 litros de
Petróleo

453 Kg

59 litros
de Petróleo

2.606 Kg

339 litros
de Petróleo

100 Kg

120 Kg
Minério de
Ferro

734 Kg

881 Kg
Minério de
Ferro

3.609 Kg

4.331 Kg
Minério de
Ferro

TOTAL DE MATERIAL DOADO
POR PARCEIROS EM 04 MESES

TOTAL DE MATERIAL COLETADO EM
DEZEMBRO / 2012

3.514 Kg

2.655 Kg
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TOTAL DE MATERIAL COLETADO
EM 04 MESES

14.384 Kg

Quadro 4 - Quadro Mensal de Participação de Domicílios e Meta Prevista
SETEMBRO
Total Casas na Ilha
Média Participação na Ilha
Total de Material Coletado
Total Casas Participantes
Redução Carbono - ton/CO2

Meta
695
8,5%
3.948
59
2.699

%

Qt

10%

3.600

OUTUBRO
Total Casas na Ilha
Média Participação na Ilha
Total de Material Coletado
Total Casas Participantes
Redução Carbono - ton/CO2

Meta
695
11,7%
3.796
81
2 595
2.595

%

Qt

11%

3.960

NOVEMBRO
Total Casas na Ilha
Média Participação na Ilha
Total de Material Coletado
Total Casas Participantes
Redução Carbono - ton/CO2

Meta
695
13,5%
3.984
94
2.724

%

Qt

12%

4.320

DEZEMBRO - até 18/12
Total Casas na Ilha
Média Participação na Ilha
Total de Material Coletado
Total Casas Participantes
Redução Carbono - ton/CO2

Meta
695
8,9%
2.655
62
1.815

Total de Redução de Emissão de Carbono

9.833

Total de Material Coletado

14.384

%

Qt

13%

4.680

Total Previsto

16.560

Obs : Com a Coleta de todo mês de Dezembro,
Obs.:
Dezembro o Material Coletado irá superar a meta prevista.
prevista

Quadro 5 - Estimativa Anual de Redução de Emissão de CO2 e Redução Alcançada nos primeiros 4 meses de Coleta na Ilha
Bases para Cálculo

Qtdes

Totais

Dados ton/CO2

Qtde Lixo hab - dia
Nº Habitantes - Ilha
Qtde Lixo hab - dia
1 kg
3.000 hab/ilha
3 ton/dia
Qtde Lixo gerado na ilha - dia
Dias - Ano
Qtde Lixo gerado na ilha - ano
3 ton
365 dias
1.094 ton
% de Mat Reciclável - ilha
Qtde de Mat Reciclável - ilha - ano
40%
438 ton de reciclável
Estimativa de participação moradores - 1º Ano Projeto
20%
365 dias
87 ton de reciclável
Estimativa de Redução de Emissão de CO2 para Atmosfera - 1º Ano
1º Ano - Meta do Projeto
365 dias
70 ton de reciclável

0,68361 ton/CO2
48 ton/CO2

Redução de Emissão de CO2 para Atmosfera - Primeiros 4 meses de Coleta
Realizado
120 dias
14,384 ton/reci

0,68361
0
68361 ton/CO2
9,83 ton/CO2

* 1 ton lixo =
0,68361 ton CO2

(*)- Base de cálculo a partir do documento “Inventário de Emissões de Gases do Efeito Estufa do Estado do Rio de
Janeiro”, elaborado pelo Centro Clima - COPPE/UFRJ – em 2007.
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3. DIVULGAÇÃO
3.1 Introdução
A divulgação caminhou de mãos dadas com as demais linhas de
ação do projeto, como operacionalização e capacitação, ajudando
a levar informações aos moradores, comércio e visitantes a respeito
dos procedimentos da coleta (forma de separar e acondicionar os recicláveis em casa, dias e horários de coleta e etc.) através de materiais
gráficos (folders, banners, placas, cartazes) e mídias de divulgações
(jornal, site, facebook, e-mails e etc.). Além disso, mobilizou a ilha por
meio de eventos contagiantes em que o lazer e a sustentabilidade
ganharam vida.

3.2 Arte Gráfica - Camisa e Uniforme
Os trabalhadores comunitários uniformizados representam as cores, logo e parceiros do projeto por onde caminham, ao mesmo
tempo em que operacionalizam a coleta. Nossos trabalhadores
através desta identificação passaram a ser conhecidos como agentes de sustentabilidade da ilha e, por onde passam, colaboram articulando e mobilizando moradores.
Para os eventos foram confeccionadas camisas exclusivas, que
identificaram todos os colaboradores envolvidos no projeto, construindo uma marca forte do Recicla Gigóia e reconhecimento do
projeto na comunidade local.
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3.3 Arte Gráfica - Faixas, Banners, Cartaz e Folder
Foram espalhados pela ilha faixas e cartazes, onde deram vida as
diferentes etapas do projeto, informando a comunidade sobre estas etapas, sobre os procedimentos da coleta, bem como convites
para as exposições que ocorreram nos eventos, permitindo os moradores a participarem deste movimento sustentável. Dentre os
materiais gráficos utilizamos os folders para distribuição junto aos
visitantes da ilha como no processo de educação ambiental junto
aos moradores e banners usados nos stands, nas reuniões de rua e
eventos do projeto.

3.4 Adesivação - Bag’s, Carrinhos, Garagem e
Pontos de Apoio
Os carrinhos auxiliam no processo da coleta porta a porta e são
guardados em uma garagem específica construída para este fim. Já
os bags, são “grandes sacolas” que são fixadas por meio de ganchos
nos pontos de apoio da coleta seletiva. Nestes pontos de apoio os
trabalhadores comunitários separam o material coletado. Os materiais e equipamentos da coleta seletiva, como bags e carrinhos,
assim como, a infra-estrutura construída, garagem dos garrinhos e
pontos de apoio, foram identificados dando visibilidade e unidade
ao projeto na ilha.
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3.5 Placas de Rua e Quadro Informativo
As placas de rua foram inseridas em todas as esquinas da ilha.
As placas informam não apenas dias e horários da coleta seletiva, mas também colaboram com o despertar do sentimento de
pertencimento adormecido em nossa comunidade, através de
frases reflexivas como “Você Separa. A Ilha Cresce. A Vida Agradece”.
Os dois quadros informativos fixados na ilha são fundamentais
para o projeto pois, mostram respeito, ética e transparência
para com os colaboradores, veiculando informações como a
quantidade de materiais arrecadados no mês, o acumulado dos
meses, benefícios para o meio ambiente e doações de parceiros
do projeto.

3.6 Fixação das Bandeirinha
O projeto gerou um movimento em prol da coleta seletiva
através de bandeirinhas “Coleta Seletiva – EU FAÇO”. A equipe
do projeto se organizou em um mutirão e foi às ruas, convidou
moradores para fixar nas suas portas o lema do projeto, mostrando que também levantam a bandeira da coleta seletiva na
Ilha da Gigóia e que são agentes divulgadores, parceiros do
projeto.
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3.7 Site Recicla Gigóia
O projeto criou seu site próprio onde é alimentado com informações sobre o projeto, foi dividido em área de resultados,
banco de imagens e vídeos, notícias sobre o projeto e agendas
dos eventos a serem realizados.
O site conta com ferramentas de redes sociais e mural de recados onde os visitantes podem deixar seus depoimentos sobre
ações da coleta seletiva na ilha e traz ainda histórico de gestão
de resíduos sólidos, permitindo assim quem fizer acesso ter referências de todo o trabalho.
Para acessar basta digitar: www.reciclagigoia.org.br

3.8 Mídias de Divulgação
O projeto contou com a divulgação em diversas mídias, destacadas abaixo:
Jornal Extra, Jornal Meia Hora, Rádio CBN, Portal R7, Portal do
Cooperativismo, Site Barra Point, Site Enc Barra e Site do Inea.
Permitindo assim uma maior integração com a sociedade sobre a proposta do Recicla Gigóia.
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4. EVENTOS DO PROJETO
4.1 Lançamento da Logomarca
No dia 14 de julho pela manhã foi realizado o evento de premiação da melhor logomarca para o projeto, tendo como
programação a apresentação do Projeto Recicla Gigóia, oficina de reciclagem, exposição das logomarcas participantes, júri de seleção, entre outros. O evento teve como objetivo mobilizar moradores da Ilha da Gigóia e adjacências para
colaborarem com a criação da identidade visual do projeto.
Participaram do concurso 30 trabalhos de moradores das
ilhas adjacentes e da Ilha da Gigóia que comprovaram residência, com restrição apenas aos membros da comissão
organizadora e avaliadora do evento.
Assim, a logomarca escolhida passou a fazer parte do projeto nas diversas peças, como folder, cartazes, uniformes,
impressos e outras peças definidas pela comissão organizadora do projeto.
O Instituto Terrazul e a Associação de Moradores da Ilha da
Gigóia entendem que a participação social, a mobilização
cidadã e o fortalecimento do sentimento de pertencimento e compromisso dos moradores em prol de uma ilha mais
saudável são fundamentais para o sucesso do Projeto Recicla Gigóia. Assim, a participação da população local diretamente envolvida vem ocorrendo desde o início das ações
do projeto.
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4.2 Lançamento do Projeto
O evento de lançamento ocorreu no sábado, 01 de setembro
de 2012, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. A Ilha da Gigóia
foi palco de uma verdadeira revolução ambiental, seus moradores deram exemplo de participação e demonstraram
forte desejo de ver a construção de uma ilha mais sustentável. Com boa estrutura para o desenvolvimento das atividades o evento contou com palco, barracas para artesãos e
tendas para os parceiros (INEA, FEBRACOM, Comlurb, Cooperativa CoopBarra). A programação bastante diversificada
apresentou o grupo de teatro da Comlurb, dança indiana e
hip-hop, além de uma grande EcoGincana de materiais recicláveis. Mais de 1 tonelada de materiais recicláveis foram
recolhidos pelas crianças em cerca de 700 casas na ilha da
Gigóia: Papel/Papelão – 510kg, Vidro – 245 kg, Plástico – 180
kg e Metal – 75 kg. Ao longo do dia também, recebemos a
visita de três colégios participantes do projeto Arredores na
Escola, desenvolvido pelo Instituto Terrazul e patrocinado
pela Unimed-Rio.
O evento de lançamento superou as expectativas através da
sensibilização, conscientização, envolvimento e despertar
da comunidade para os problemas ambientais da região,
além de incentivar novos hábitos através de uma competição saudável e ecologicamente correta e com apoio da
gincana e exposição de artesanato de produtos confeccionados com materiais recicláveis.
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Sustentabilidade na prática
O projeto e as ações apresentadas neste relatório retratam
um pouco do esforço realizado pelo Instituto Terrazul, ao
longo destes 4 meses de Coleta Seletiva na ilha da Gigóia,
na implementação de ações de desenvolvimento humano e
desenvolvimento local. Entretanto, para proteger a Lagoa da
Tijuca e todo o sistema lagunar do forte processo de degradação que este complexo vem sofrendo, é preciso ampliar as
parcerias, as ações de educação ambiental e as intervenções
físicas. A partir do próximo ano o Instituto Terrazul buscará
apresentar nova proposta ao Programa de Investimento em
Projetos Ambientais - Fundos Itaú Ecomudança no intuito de
ampliar as ações de Coleta Seletiva na região e Redução da
Emissão de Carbono para atmosfera. Esperamos contribuir
com a implementação de uma forte Rede de Proteção ao
Complexo Lagunar da Baixada de Jacarepaguá.

Instituto Terrazul | www.institutoterrazul.org.br | Tel.: 021 2493 5770
Avenida dos Bougainvilles, 18 - Ilha da Gigóia - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro
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