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Apresentação
As ações da Fundação Brasil Cidadão para Educação, Cultura, Tecnologia e Meio
Ambiente, em particular as metas do Projeto “De Olho na Água”, sempre estiveram
alinhadas aos objetivos globais das agendas estabelecidas pela Organização das
Nações Unidas - ONU, dentre as quais a Agenda 2030, um amplo programa para
erradicar a pobreza, proteger o planeta, garantir paz e prosperidade para todos.
O Projeto “De Olho na Água”, realizado pela Fundação Brasil Cidadão e
patrocinado pela Petrobras, insere-se nesse contexto global por meio de sua
identificação e alinhamento a diversos desses ODS, especificamente àqueles
que se referem às medidas para combater as mudanças climáticas, à
conservação e uso sustentável dos oceanos e à proteção, recuperação e
uso sustentável dos ecossistemas terrestres.
Tendo a água como elemento catalizador e convergente, o Projeto
“De Olho na Água” prioriza a educação ambiental continuada como
estratégia de conscientização e mobilização das comunidades, de
disseminação do conhecimento tradicional e científico e de proteção
e recuperação dos ecossistemas marinho-costeiros do município de
Icapuí, no extremo leste do litoral do Ceará.
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Os problemas relacionados à água vão desde a falta de saneamento básico,
agravada pelas características do solo arenoso, da pressão sobre os lençóis
freáticos e do uso desordenado dos espaços até o desmatamento de florestas
e manguezais e o desmonte de dunas para construções residenciais. Tal
complexidade exige uma visão sistêmica do território, que embasa o Projeto “De
Olho na Água” e amplia suas ações, formando uma complexa teia de soluções
inovadoras como o cultivo sustentável e beneficiamento de algas marinhas, a
criação de abelhas nativas sem ferrão para garantir a polinização das matas e
a segurança alimentar das comunidades tradicionais, a recuperação de áreas
degradadas, o viveiro de mudas de mangue para recuperação do manguezal
e a construção de cisternas para captação de águas pluviais e de canteiros
bio-sépticos para o saneamento básico.
Além de recuperar e preservar o capital natural de Icapuí, mitigar os efeitos
das mudanças climáticas e assegurar o acesso à água de qualidade, o Projeto
“De Olho na Água”, por meio de práticas de baixo impacto ambiental, contribui
para a geração de renda para as comunidades e desenvolve programas de
inserção social, principalmente para assegurar a participação equitativa de
gênero e a inclusão de jovens nos processos das práticas educativas e de
difusão de metodologias.
Atualmente, na sua quarta etapa, o Projeto “De Olho na Água” tornou-se uma
inciativa ícone da Petrobras e centro de referência em educação ambiental e
de difusão de tecnologias sociais.
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Um município de olho
na sustentabilidade
O município de Icapuí, no extremo leste do litoral do Ceará, ocupa uma extensão de
63 km de praias com população aproximada de 20 mil habitantes. Os indígenas que
aqui viviam antes da chegada dos colonizadores, como de resto em todo o litoral
brasileiro, já retiravam do mar alimentos, nutriam seus mitos e cultura. Desde então,
a importância das áreas litorâneas só cresceu e a costa tornou-se estratégica
para o modelo de exploração econômica que aqui se estabeleceu. As batalhas
pela ocupação do território e implantação de uma economia exploratória dos
recursos naturais, baseada na utilização da mão-de-obra escrava, inclusive
indígena, planejada e destinada para os mercados externos, marcaram
decisivamente a configuração dessas áreas. Atualmente, continuam a ocorrer
disputas por esse território, envolvendo principalmente as populações
tradicionais. Porém, os motivos e as forças em disputa são outros, muito
diferentes daqueles dos tempos da colônia.
O crescimento demográfico, a pressão imobiliária, a construção e
operação de grandes empreendimentos, o aumento das atividades
turísticas, portuárias, petrolíferas e eólicas tornaram-se fatores decisivos
de tensão entre aqueles que dependem, direta ou indiretamente, dos
recursos ecossistêmicos das zonas costeira e marinha. Isso reforça a
constatação de que o progresso econômico configura-se, cada vez mais,
como indutor dos conflitos socioambientais existentes.
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As características de formação do município de Icapuí não diferem muito
daquelas encontradas ao longo do litoral brasileiro desde a invasão
portuguesa na época dos “descobrimentos”. Alí viviam, dentre outras etnias,
os potiguaras e os tabajaras, do grupo tupinambá. O município deve seu nome
a uma corruptela de igara-puí, que significa coisa ligeira, posteriormente
adaptado para canoa veloz. Sua origem e significado apontam para dois dos
principais traços da formação do seu povo. Primeiro, à semelhança de muitos
municípios rurais do Brasil, a influência da cultura indígena na organização e
nos costumes da vida em sociedade; segundo, a importância da pesca e do
mar na satisfação das necessidades de sua população por meio de práticas
de manejo extrativistas. As populações atuais, que herdaram muitas dessas
práticas, ainda têm na pesca e nos recursos naturais do território suas
principais fontes de sustento. Mas, a exemplo do panorama geral do litoral
brasileiro, esse modo de vida vem sofrendo profundas transformações com
a presença crescente de visitantes, o incremento do turismo e a consequente
multiplicação de pousadas e restaurantes, embora na maioria familiares.
Contribuem também para a economia do município as atividades relacionadas
à cultura do caju, à exploração da lagosta, do sal e da carcinocultura, essas
últimas de grande impacto ambiental.

FORTALEZA

CEARÁ
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ICAPUÍ

O município de
Icapuí ocupa uma
área de 428,69 km2
e está inserido na
microrregião do
Baixo Jaguaribe
com uma população
aproximada de
20 mil habitantes
distribuída ao longo
da planície costeira.

Nesse cenário de rápidas mudanças, Icapuí ainda mantém seu patrimônio
natural relativamente preservado com paisagens de grande beleza, um povo
criativo e empreendedor e, acima de tudo, uma juventude comprometida com
seu município e comunidades protagonistas com forte liderança de mulheres.
Os ecossistemas são ricos e variados: campos de dunas, falésias coloridas,
carnaubais, manguezais, matas de tabuleiro e o segundo maior banco de
algas marinhas do litoral brasileiro. Como representantes da sua expressiva
biodiversidade, principalmente nos remanescentes do manguezal na praia da
Requenguela e do banco de algas, destacam-se o peixe-boi marinho e as aves
migratórias, que ali encontram alimento e local de refúgio e reprodução.
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A recente onda de ocupação, agravada pela instalação de empresas eólicas,
desencadeou uma série de agressões ao meio ambiente, causando sérias
alterações no espaço geoecológico, cujas consequências recaem diretamente
sobre as comunidades tradicionais, influindo diretamente na sua economia.
Caso persistam esse modelo predador e a falta de planejamento, a região
poderá enfrentar, de maneira grave e irreversível, a perda dos seus aquíferos
pela contaminação dos recursos hídricos e o comprometimento dos lençóis
freáticos com a abertura descontrolada de poços, tanto para uso industrial
quanto para consumo doméstico.
A manutenção dos remanescentes do manguezal e do banco de algas tornase vital para a cadeia alimentar de todos os seres vivos. Como os seus
níveis de salinidade são regulados pela recarga subterrânea de água doce,
a demanda excessiva por água acaba se constituindo em mais uma grave
ameaça para o equilíbrio do ecossistema. Alterações nos teores de
salinidade e poluição por resíduos químicos de embarcações
causam impactos negativos sobre as algas e o capim agulha,
fundamentais na cadeia alimentar de peixes, lagostas,
mariscos e, principalmente, do peixe-boi marinho que,
além da dificuldade na obtenção de alimento, terá
menos locais de acesso à água doce com a
contaminação dos olhos dágua no mar.
Em tais circunstâncias é natural que
surjam novos valores e novo estilo de vida,
geralmente associados ao consumo, o que
se configura num real comprometimento
das tradições e do meio ambiente.
Para as comunidades, impõem-se novos
desafios como a manutenção do seu modo
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de vida sustentável, de suas relações sociais, da defesa e gestão do seu território,
da escolha por modelos de atividade econômica compatíveis com os Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável recomendados na Agenda 2030 da Organização das
Nações Unidas – ONU.
Além do planejamento territorial, da regulamentação do uso do espaço público e da
conservação dos patrimônios natural e cultural relacionados ao bioma marinho,
existe a necessidade urgente de se garantir a viabilidade de permanência, em
seus territórios de origem, das populações que historicamente ocuparam o
litoral brasileiro.
A sobrevivência de comunidades pesqueiras e outras populações tradicionais
depende atualmente, mais do que nunca, de alternativas econômicas que
primem pela justiça social e a possibilidade de um intercâmbio saudável entre
sociedade e natureza. O Brasil tem um dos litorais mais extensos do mundo.
A socialização do uso desse espaço público, a democratização do acesso
e a apropriação de seus bens naturais pelas populações tradicionais são
medidas que asseguram a sustentabilidade do bioma.
É isso que as ações do Projeto “De Olho na Água”
inspiram e mostram. Com um trabalho cooperativo,
pode-se gerar renda para a comunidade
e melhorar a qualidade de vida das
populações, garantindo, assim,
a preservação dos recursos
ambientais
disponíveis
e
contribuindo para a segurança
alimentar.

16

17

O Projeto “De Olho
na Água”
Foi nesse ambiente de complexos problemas
socioambientais que nasceu o Projeto
“De Olho na Água”. Com uma proposta
inovadora a partir da visão sistêmica de
território, suas ações estão embasadas em três
diretrizes: planejamento e gestão ambiental,
desenvolvimento socioeconômico sustentável e
mudança de atitude. Tem como principal objetivo
promover a melhoria dos sistemas hídricos na
planície costeira de Icapuí, visando a recuperação
dos ecossistemas marinho-costeiros e da qualidade
de vida das comunidades litorâneas e, assim, reverter
os processos de degradação do patrimônio natural.
O ponto de partida foi a realização do diagnóstico
ambiental da paisagem costeira e de suas relações
com unidades de paisagem, ecossistemas e as
águas do mar e da terra, cujos dados encontramse representados num completo banco de dados,
sintetizados no Atlas das paisagens e ecossistemas de
Icapuí. Como desencadeador de medidas e centro
das ações de monitoramento e de recuperação
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ambiental do manguezal foi construída a Estação Ambiental Mangue Pequeno,
importante polo de educação ambiental e de difusão de tecnologias sociais.
Complementaram a fase inicial a implantação dos programas de captação,
armazenamento e gestão das águas pluviais e de saneamento básico com
cisternas de ferrocimento e canteiros bio-sépticos (fossas biológicas) e o
monitoramento das águas, superficial e subterrânea, por meio da aplicação
de novas tecnologias de uso racional dos recursos hídricos. Com essas linhas
de ação focadas na recuperação e conservação de ambientes relacionados
com corpos hídricos, ambientes marinho-costeiros e na gestão integrada
dos mesmos, o Projeto buscou também responder ao desafio de ajustar os
potenciais econômicos da região às necessidades da população tradicional
local. Aliando desenvolvimento às demandas sociais por trabalho, saúde,
educação, lazer e cultura, conservando e recuperando os recursos naturais e
ecossistemas associados, o Projeto “De Olho na Água” alinha-se perfeitamente
aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.
Os resultados obtidos o transformaram em iniciativa ícone da Petrobras
e atraíram a atenção da mídia com frequentes coberturas espontâneas
dos meios de comunicação no Brasil e exterior, transformando-o em uma
referência em desenvolvimento local sustentável e em educação ambiental,
além de centro difusor de tecnologias sociais.
Considerando sua contribuição tanto para a melhoria da qualidade de vida
das comunidades quanto para a imagem do patrocinador, o Projeto “De
Olho na Água” foi seguidamente renovado e encontra-se agora na IV Etapa.
Pela sua pertinência socioambiental, configura-se não só como prioridade
em qualquer agenda local, mas principalmente como elemento definidor de
políticas públicas voltadas para a reorientação das atividades humanas,
visando o desenvolvimento sustentável.
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Seu potencial pra promover e induzir outros projetos de interesse local e
regional está, em primeiro lugar, na sua composição teórico-metodológica,
que permite o aporte do conhecimento científico e sua absorção pelas
comunidades por meio da interação com o conhecimento tradicional.
Além disso, torna consciente o processo de aprendizagem e de uso de
ferramentas na apreensão da realidade e de sua transformação. Dessa
forma, sintoniza o pensar global com a ação local.
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Fundamentos para
a gestão ambiental
A planície costeira de Icapuí representa um dos mais complexos sistemas
ambientais da costa cearense. A cadeia alimentar, associada às relações
de subsistência e de segurança alimentar das comunidades tradicionais
litorâneas, está diretamente condicionada aos recursos hídricos superficiais
e subterrâneos, à produção e dispersão de nutrientes do ecossistema
manguezal, das lagoas costeiras, do banco de algas e da plataforma
continental. Localmente, a integração dos componentes geoambientais
com os ecossistemas e recursos hídricos é responsável pela manutenção e
qualidade dos serviços ambientais, pois regula o potencial de biodiversidade
relacionado com as zonas úmidas vinculadas ao canal estuarino Barra Grande,
às praias arenosas e rochosas e à plataforma continental adjacente.
O manguezal da Barra Grande e o banco de algas dos Cajuais são considerados
estratégicos para a conservação do peixe-boi marinho, além de importante
fonte de alimentação, reprodução e refúgio de
aves migratórias. Some-se a isso um conjunto
paisagístico de grande relevância regional
e nacional, com um complexo ecossistema
indispensável à manutenção da biodiversidade.
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Os processos geoambientais, principalmente os relacionados com a evolução
geomorfológica e com a caracterização do ecossistema, além da avaliação
dos recursos hídricos e do uso e ocupação da planície costeira, fornecem
os subsídios para a elaboração de um modelo de ações integradas para
a sustentabilidade socioeconômica e para a continuidade das atividades
tradicionais de pesca, mariscagem e cultivo de algas.
Os modelos evolutivos das unidades morfológicas e a definição dos fluxos
de matéria e energia como base processual para a integração dos sistemas
ambientais da planície foram definidos de forma a proporcionar dados
sistematizados para o planejamento e a gestão da zona costeira. Tais modelos
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incluem ainda as abrangências local e regional dos
impactos ambientais originados do uso e ocupação
dos ecossistemas, formando um amplo painel com
informações confiáveis que possibilitaram:
a) potencializar o uso sustentável dos recursos
hídricos;
b) definir e monitorar os impactos ambientais
associados às formas inadequadas de utilização e
ocupação dos sistemas ambientais;
c) planejar as atividades relacionadas com o uso
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adequado da água pelas comunidades tradicionais de pescadores;
d) caracterizar as potencialidades socioeconômicas para a
melhoria da renda familiar e da segurança alimentar;
e) fundamentar ações integradas e participativas de manejo e
gestão relacionadas com a saúde pública e qualidade ambiental;
f) planejar e definir atividades de utilização e monitoramento das
águas superficiais e subterrâneas para a gestão continuada e
sustentável dos recursos hídricos.
Com base nos conhecimentos técnico-científicos e tradicionais
das comunidades litorâneas, foi possível caracterizar, em escala
de detalhe, os indicadores socioambientais para definir ações
concretas de educação ambiental para a sustentabilidade,
orientar projetos de exploração sustentável dos recursos naturais
e elevar o potencial de biodiversidade do banco de algas.
Como se trata de uma área diretamente impactada pelas
atividades de exploração e produção de petróleo, a planície
costeira de Icapuí requer a participação de todos os atores
sociais envolvidos com o meio ambiente, o que exige políticas de
conservação sustentáveis a longo prazo. Em razão disso, o apoio
da Petrobras ao Projeto “De Olho na Água” representa não só
uma atitude de compromisso com a qualidade socioambiental da
região, mas também o respeito aos modos de vida das populações
tradicionais.
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Diagnóstico socioambiental:
a construção da identidade
O Atlas Socioambiental de Icapuí teve como objetivo a configuração dos territórios das
populações tradicionais por meio de suas representações históricas, da sua memória
coletiva e dos símbolos que identificam a formação de sua cultura.
No Brasil, o conceito de cartografia social surge no início da década de 1990
com o Projeto Nova Cartografia Social da Amazônia. Desde então, tornou-se
importante na mobilização das comunidades tradicionais que buscam nas
representações dos territórios um instrumento de poder e de afirmação da
sua soberania.
Nas atividades de elaboração do Atlas, os autores das cartografias
de cada uma das comunidades, trinta e quatro ao todo, definiram os
vínculos com os territórios, representando-os em mapas que retratam
suas percepções dos espaços por eles historicamente ocupados.
Desse processo participaram pescadores, marisqueiras, camponeses,
algicultoras, comerciantes, artesãos, ambientalistas, lideranças
comunitárias, jovens e crianças.
Assim foi possível construir uma poderosa ferramenta de planejamento
e gestão dos espaços de uso comunitário, principalmente os de pesca,
de atividades agrícolas, de turismo e de manifestações culturais. Além
de representar instrumentos de afirmação e garantia dos territórios,
os mapas proporcionaram a definição dos espaços com informações
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relacionadas
à
percepção
dos
ambientes
socialmente
construídos,
conservados
e
preservados. E ao evidenciar os
aspectos da biodiversidade, dos
diferentes modos de utilização
dos sistemas ambientais, dos
conflitos socioambientais e das
variadas formas de apropriação
dos recursos pelas comunidades,
transformaram-se também em
instrumentos de garantia de direitos
e de justiça ambiental.
O Atlas da Cartografia Socioambiental de
Icapuí possibilitou mapear as atividades sustentáveis e as práticas tradicionais
de pesca, de agricultura de subsistência, de produção e cultivo de algas, de
mariscagem, de lazer, de conservação e preservação dos ecossistemas em cada
um dos territórios cartografados. Possibilitou, também, definir os impactos
ambientais relacionados à qualidade da água, à erosão ao longo da linha
da costa, às ocupações irregulares das falésias e campos de
dunas e às práticas que provocam a perda da biodiversidade
por meio do desmatamento do manguezal para dar lugar às
salinas e à criação de camarão. Esses mapas elaborados
pelas comunidades são as representações concretas dos
espaços vividos e, dessa forma, um retrato dos seus
territórios e das diferentes formas de relações entre os
distintos modos de vida e a natureza.
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Como as realidades apresentadas são a produção das diferentes visões
dos grupos, foi possível demonstrar que o município de Icapuí necessita de
políticas vinculadas a projetos específicos de melhoria da qualidade da água
e da produtividade pesqueira. As áreas demarcadas no mar e no continente
evidenciaram propostas de novos equipamentos públicos e de gestão dos
territórios de pesca e mariscagem. E em todas as localidades o saneamento
básico foi considerado priopritário.

Metodologia participativa
Para a elaboração das cartografias das comunidades, foram necessários
procedimentos metodológicos focados nas representações dos territórios
de acordo com um variado conjunto de critérios. Sua definição deu-se por
meio de processos de auto-organização durante as oficinas nas comunidades
e preparados durante as atividades de educação ambiental na Estação
Ambiental.
Para cada cartografia, os grupos se organizaram de acordo com suas práticas
e identidades territoriais. Cada uma das oficinas foi agendada previamente de
modo a proporcionar articulações internas às comunidades para potencializar
o envolvimento das mais variadas representações dos grupos sociais locais.
Foi possível observar que os participantes da elaboração dos mapas sociais
se organizaram por atividades extrativistas e por indicadores ecossistêmicos:
pescadores do mar e do manguezal, agricultores, mulheres labirinteiras,
algicultoras, jovens, estudantes secundaristas e universitários, dentre outros.
Os pescadores definiram as áreas portuárias diante de cada uma das
comunidades e a localização dos estaleiros, demarcando os territórios de
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pesca no mar e nas lagoas, além dos setores que estão passando por eventos
erosivos na linha de praia e territórios de soberania alimentar e de renda
comunitária.
Nas comunidades mais afastadas da linha da costa, os participantes se
organizaram de forma que todos pudessem contribuir para delimitar os
espaços de extrativismo vegetal como os carnaubais e cajuais, além das áreas
destinadas a roçados e cultivos diversos. Nos assentamentos e agrovilas, o
foco foram os espaços da criação de animais e dos locais destinados ao
pastoreio.
As mulheres foram protagonistas em muitas das cartografias, demonstrando
profundo conhecimento da dinâmica dos sistemas ambientais e das
espacialidades dos territórios produtivos e de manifestações culturais,
envolvendo a mariscagem, o cultivo e beneficiamento sustentável de algas
marinhas, a participação nas atividades de plantio e colheita da agricultura
familiar e forte envolvimento nas manifestações culturais e religiosas.
Também foram responsáveis em assinalar as demandas relacionadas
com a construção de equipamentos comuns como creches, escolas e
postos de saúde. As representações de jovens e crianças demonstraram
domínio especial para a definição dos locais das escolas, os espaços de
lazer e os problemas ambientais relacionados com a qualidade da água e a
biodiversidade. Ressaltaram também a importância das trilhas ecológicas e
as práticas de manejo referentes ao turismo de base comunitária.
A participação dos mais velhos foi fundamental como testemunho da
dinâmica de transformação das comunidades. Desde os primeiros núcleos
habitacionais, relataram como eram realizadas as atividades de plantio
e pesca utilizando os componentes da paisagem como pesca nas pedras,
plantio nas vazantes, produção extrativista e as alterações na morfologia
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dos ecossistemas e histórico dos impactos ambientais, principalmente os
causados pela erosão nas praias e salinização da água doce. Registraram
também as técnicas utilizadas para obter água potável por meio de cacimbas
e poços artesianos.
Um aspecto fundamental para o envolvimento das comunidades na elaboração
do Atlas Socioambiental e responsável em grande parte pelos resultados
obtidos foi o conjunto de atividades desenvolvidas pelo Projeto “De Olho na
Água” no município de Icapuí. Planejadas e
executadas com ampla participação social,
essas atividades criaram redes locais de
intercâmbios de experiências que prepararam
o terreno para os processos de elaboração
das cartografias, impulsionando novas
formas de organização e novos modos de
interação com o meio ambiente.
Diversas reflexões, decorrentes de cada uma
das etapas de envolvimento das comunidades
no processo de auto-cartografia, fundamentaram novas ações voltadas
para a melhoria dos sistemas hídricos e da qualidade de vida da população
e reafirmaram a necessidade da educação ambiental continuada como
estratégia para a sustentabilidade dos seus territórios.
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Conhecer para preservar:
o papel da educação
ambiental
O Projeto “De Olho na Água” constitui-se em um modelo pioneiro de abordagem
integrada para o desenvolvimento local sustentável. Com visão sistêmica
de território, aliando conhecimento científico e tradicional com práticas
ambientalmente sustentáveis, reúne informações detalhadas para a
implantação de uma política eficiente na conservação e manejo sustentável
dos recursos naturais. Além do planejamento, gestão ambiental e
desenvolvimento socioeconômico sustentável, o Projeto “De Olho na Água”
tem na educação ambiental o motor de transformação das relações das
pessoas frente ao meio ambiente.
Na base dessa dinâmica está a metodologia inspirada na Teia da Vida,
de Fritjof Capra, e na educação libertadora do educador brasileiro Paulo
Freire, que despertou nas comunidades a força do conhecimento e do
pertencimento, do cuidado e seu empoderamento, transformando-as
em protagonistas da própria história.
A educação ambiental foi incorporada ao Projeto “De Olho na Água”
como tema transversal e estruturante das atividades em um amplo
processo de participação comunitária na formulação de políticas públicas
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para a sustentabilidade e a cidadania. Seu objetivo foi contribuir para a
formação de cidadãos conscientes, comprometidos com a vida, o bem-estar
individual e coletivo, local e global. Para atingí-lo foi necessário ultrapassar
o nível conceitual e trabalhar com atitudes, formação de valores, ensino e
aprendizagem de habilidades e procedimentos. Esse foi, sem dúvida, um
grande desafio, fazer com que a educação ambiental fosse vista como um
processo de permanente aprendizagem que valoriza as diversas formas de
conhecimento e forma cidadãos com consciência local e planetária.
Para cumprimento das metas previstas, foram realizadas estratégias de
mobilização e participação das comunidades através de seu envolvimento
nos processos de criação e execução de todas as atividades. A manutenção
de um programa de educação ambiental continuada com programas de
capacitação de professores, estudantes e lideranças comunitárias, além do
atendimento a demandas externas de universidades, colégios
e visitantes, exigiu não só espaços físicos, mas também
materiais de divulgação com informações colhidas
nos trabalhos de campo. Nessa perspectiva, e
enquanto tema transversal do Projeto “De Olho na
Água”, a educação ambiental contou com uma
estrutura completa abrangendo equipamentos e
programas.
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Estação Ambiental Mangue Pequeno
Funciona como como centro difusor de práticas sustentáveis e de tecnologias
sociais. É um espaço de convergência das ações do Projeto “De Olho na Água”,
destacando-se também como posto avançado de apoio a atividades científicas
de monitoramento e pesquisa, de capacitação e formação, de mobilização
social e de recepção a visitantes, universidades e colégios. Além de centro
de referência, diversas tecnologias sociais estão alí expostas como o viveiro
de mudas de mangue e da flora nativa, o meliponário, onde as comunidades
são orientadas para o manejo sustentável da abelha jandaíra, o canteiro bioséptico e o viveiro de plantas medicinais. Referência no município, a Estação
Ambiental é frequentemente utilizada como espaço público pelos gestores
municipais, escolas públicas e encontro de comunidades, contribuindo
assim para criar uma nova percepção do patrimônio natural e da urgência
em preservá-lo como bem coletivo, essencial para a qualidade de vida das
populações que compartilham o território.
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Mobilização social
A educação ambiental desempenha papel fundamental na mobilização
das escolas públicas, comunidades e toda a população do município. Inclui
oficinas, capacitações, palestras, encontros, intercâmbios e mutirões desde
celebrações de datas simbólicas como o “dia da árvore” até a limpeza do
manguezal, evento que mobiliza, além das comunidades e escolas públicas, os
poderes municipais.

Passarela no manguezal
A passarela de 240m no manguezal da Requenguela constitui-se em um
equipamento de educação ambiental único e destina-se a revelar a imensa
biodiversidade que ocorre nesse ecossistema. Além de proporcionar a
convivência com a natureza, consolidou-se como importante atração
turística, carreando para o município fluxos crescentes de visitantes, que
geram renda para as comunidades. No extremo da passarela encontrase o observatório da vida marinha, espaço reservado
para pesquisadores que encontram no
mangue terreno fértil para
seus estudos. O percurso
na passarela permite um
“mergulho” no manguezal,
possibilitando a visualização
de aves, peixes, crustáceos e
pequenos mamíferos.
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Trilhas ecológicas
As trilhas ecológicas foram definidas e organizadas por meio de oficinas
com jovens das comunidades, pesquisadores das universidades parceiras,
administradores municipais e associações comunitárias. Funcionam como
verdadeiras aulas de campo e possibilitam o contato direto com manguezais,
dunas, falésias e olhos dágua, além de proporcionar a observação de aves e de
espécies raras como o peixe-boi marinho. As trilhas mais importantes são a da
Estação Ambiental Mangue Pequeno, que acessa os manguezais; a das dunas,
falésias e manguezais de Ponta Grossa e a das dunas e matas do Córrego do
Sal.
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As escolas públicas municipais merecem atenção especial dentro das
ações do Projeto. Todo conhecimento produzido é compartilhado com os
alunos e professores por meio de publicações como banners e cartilhas,
livros como o “Guia de plantas visitadas por abelhas na caatinga”, “Aves
costeiras de Icapuí”, “Mamíferos de Icapuí”, “Atlas geofísico de Icapuí”, “Atlas
socioambiental de Icapuí”e “Memória viva de Icapuí”. A mobilização envolve
também a visitação à Estação Ambiental com oficinas, trilhas capacitações,
concursos, palestras e participação em eventos.

Cartilhas: a democratização do
conhecimento
As cartilhas formam um dos mais importantes instrumentos para a
conscientização e mobilização das comunidades, escolas, professores,
gestores municipais e visitantes:
. “O que precisa saber para ficar de olho na água”: informações gerais sobre o
ciclo hidrológico e a importância da água para a vida.
. “Canteiros bio-sépticos e cisternas de ferrocimento”: orientações para
a construção e manutenção, possibilitando a disseminação para outras
localidades;
. “Unidades de conservação”: informações sobre as ações comunitárias e
institucionais voltadas para a sustentabilidade;
. “Ecossistemas, funções e serviços ambientais”: informações sobre o
patrimônio natural e a biodiversidade local:
. “Conhecendo as abelhas”: guia completo com informações sobre as abelhas
e sua importância para a vida, principalmente para a conservação dos
ecossistemas;
. “Água e mudanças climáticas”: informações científicas e orientações sobre a
utilização racional da água.

Escolas públic
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Tecnologias sociais:
multiplicando práticas
sustentáveis
Na busca por instrumentos que transformassem a realidade social e econômica das
comunidades de Icapuí, o Projeto “De Olho na Água” criou e articulou ações com foco
na conservação do patrimônio natural e sua importância para a qualidade de vida
de todas as espécies que compartilham o território.
Foram desenvolvidas e implantadas tecnologias sociais que possibilitaram a
execução de atividades de baixo impacto ambiental e geradoras de renda
como o cultivo sustentável e o beneficiamento de algas marinhas, a criação
de abelhas nativas sem ferrão, o viveiro de mudas de mangue e da flora
nativa para recuperação de áreas degradadas e as soluções voltadas
para a melhoria da qualidade da água com os canteiros bio-sépticos e
as cisternas de ferrocimento para captação de águas pluviais.
A construção de 612 fossas biológicas e de 510 cisternas em diversas
comunidades contribuíram não só para suprir a falta de saneamento
básico, mas também para diminuir os impactos negativos provocados
pela abertura descontrolada de poços e pela pressão sobre os lençóis
freáticos.
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A Estação Ambiental Mangue Pequeno, na praia da Requenguela, consolidou-se
como centro de referência em educação ambiental e de difusão de tecnologias
sociais, formando um complexo com equipamentos do qual fazem parte um
meliponário, um viveiro de mudas de mangue, um viveiro de mudas de plantas
nativas, um canteiro bio-séptico e farto material de educação e formação,
com espaços para capacitações, debates, encontros e recepções.

Manejo sustentável e beneficiamento de
algas marinhas
Ao longo do litoral leste do Ceará existe o mais importante banco de alimentação
e descanso de aves migratórias neotropicais no corredor migratório do
atlântico ocidental, o banco de
algas dos Cajuais.
Para subsidiar ações do Projeto
“De Olho na Água” nesse
ecossistema, o primeiro passo
foi identificar os principais
serviços ambientais do banco,
bem como suas fragilidades
e potencialidades. A partir de
pesquisas e estudos, foi possível
estabelecer uma proposta de
ordenamento de utilização
desses recursos naturais pelas
comunidades costeiras por
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meio do cultivo sustentável de algas marinhas, evitando assim a destruição e
garantindo a preservação do que é considerado, juntamente com o manguezal,
o berçário da vida marinha.
A comunidade da Barrinha, liderada por um grupo de mulheres, mobilizou-se em
torno da proposta e a iniciativa evoluiu, através de capacitações, participação
em feiras e eventos, para o beneficiamento qualificado das algas cultivadas,
transformando-as em cosméticos e alimentos, agregando valor ao produto.
Dessa forma, com o emprego de tecnologias de baixo impacto ambiental, as
comunidades não só puderam ampliar sua renda, mas aprenderam a ver a
natureza com outro olhar, o olhar da conservação de suas riquezas naturais.
O cultivo sustentável de algas marinhas e seu beneficiamento teve o
reconhecimento de importantes instituições, recebendo o prêmio em
tecnologias sociais da Fundação Banco do Brasil de Tecnologias Sociais e o
selo produto da Mata Atlântica, além de ser escolhido pelo Ministério do Meio
Ambiente como modelo de práticas sustentáveis para o livro “Boas Práticas
em Educação Ambiental na Agricultura Familiar”.

Criação e manejo sustentável de abelhas
nativas sem ferrão
As abelhas nativas sem ferrão são indutoras da biodiversidade e
desempenham papel fundamental na conservação da flora nativa, que tem
nesses polinizadores um dos vetores mais importantes para a manutenção da
qualidade dos ecossistemas e, consequentemente, da qualidade de vida das
populações. Além do mais, a criação de algumas dessas espécies pode gerar
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renda suplementar com a produção de mel, um produto muito valorizado no
mercado.
Dentre as espécies tradicionalmente mais utilizadas destaca-se a jandaíra,
um ícone da cultura nordestina. Sua criação pelas comunidades insere-se
nos objetivos do Projeto “De Olho na Água” como parte de ações integradas
e participativas, fundamentadas em pesquisas científicas e na aplicação de
técnicas sustentáveis, constituindo-se assim em uma importante estratégia
de conservação dos ecossistemas na região.
Inicialmente, foram instaladas 100 colmeias,
formando pequenos meliponários com, no máximo,
20 colmeias cada, em diversas comunidades, com o
objetivo de integrar os sistemas ambientais através
de corredores ecológicos entre as unidades de
conservação locais, onde ocorrem matas de tabuleiro
litorâneo preservadas e áreas de conservação com
atividades extrativistas.
Na Estação Ambiental foi instalado um meliponário
modelo para fins de capacitação e divulgação.
Como material de apoio foram editadas duas obras
em parceria com a Universidade de São Paulo: a cartilha “Conhecendo as
abelhas” e o “Guia de plantas visitadas por abelhas na caatinga”. Esse projeto,
listado na seleção BVSA/BOVESPA 2012, captou recursos que possibilitaram
significativo incremento às suas ações.

Viveiro de mudas de mangue
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Na maior área de manguezal do município na comunidade da
Requenguela, grande parte da vegetação foi perdida durante
o último século, primeiro com a instalação de salinas e,
mais recentemente, com a expansão das áreas de cultivo
de camarão, que promove o desmatamento dos manguezais
e cujos dejetos causam sérios problemas aos fluxos de
energia e material do ecossistema, causando eutrofização,
assoreamento e poluição.
A partir das informações contidas no banco de dados, sintetizadas
no Atlas de Icapuí, editado pelo Projeto “De Olho na Água”, foram
identificadas prioridades para a preservação do patrimônio
natural e cultural, além de estratégias para a redução das ameaças
e o mapeamento das áreas mais significativas para a conservação
em todo o município, com destaque para os remanescentes do
manguezal, cerca de 25% da área original. Com a finalidade de
desenvolver um plano de recuperação dos espaços degradados, foi
instalado um viveiro de mudas de mangue como parte integrante
do complexo da Estação Ambiental
Mangue Pequeno, onde são realizadas
capacitações em educação ambiental
para comunidades, alunos e professores
das escolas públicas e palestras sobre
o Projeto para visitantes, colégios de
outras localidades e universidades.
O viveiro já produziu 110 mil mudas
de mangue que, além de viabilizar
a recuperação de 9 hectares do
manguezal, contribuem de forma
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significa para a redução das emissões de CO2, um importante marco na
história da conservação no município.

Canteiros bio-sépticos e cisternas
Com base nos dados do diagnóstico ambiental da paisagem costeira foram
aplicadas técnicas de uso racional dos recursos hídricos com a implantação
de tecnologias de baixo custo para captação de águas pluviais e de tratamento
de efluentes domésticos.
Água de qualidade é uma necessidade essencial, mas apesar de sua
importância ainda é problema em grande parte da região, atingindo seriamente
as comunidades costeiras. Para resolver essa questão, o Projeto “De Olho
na Água” implantou soluções tanto para melhorar a qualidade da
água, quanto para eliminar focos de contaminação.
Nessa perspectiva, para garantir o suprimento de
água de qualidade, foram instalados sistemas
completos de captação e armazenamento
de água da chuva e construídos sistemas de
tratamento biológico de efluentes domésticos,
garantindo a integridade dos lençóis freáticos.
Com isso, o Projeto “De Olho na Água” cumpre um
papel fundamental no processo de recuperação
dos mananciais subterrâneos, preservando a
qualidade de vida da população.
Tanto a cisterna quanto a fossa biológica
representam uma outra lógica de solução
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e armazenamento das águas pluviais e os canteiros bio-sépticos para
tratamento biológico dos esgotos domésticos. Fundamentaram essas ações
os estudos realizados ao longo da planície costeira como as análises químicas e
bacteriológicas da água, mapeamento dos ecossistemas em escala de detalhe,
uso e ocupação do solo, definição das áreas mais suscetíveis à contaminação
da água e das áreas potenciais de riscos ambientais.

Bases para a sustentabilidade

para problemas ambientais como os encontrados em Icapuí. Instalar essas
tecnologias literalmente no quintal das pessoas significa deixar de pensar
em grandes e caras soluções de grandes projetos para criar soluções de
saneamento e segurança hídrica baratas, apropriadas e adequadas, que as
pessoas podem dominar, entender e replicar.
Sustentabilidade é também pensar simples. Com os sistemas instalados nas
comunidades de Icapuí, o Projeto “De Olho na Água” deu um importante
passo ao incluir na agenda ambiental do município diversas tecnologias
socialmente apropriadas como as cisternas de ferrocimento para captação
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O Projeto “De Olho na Água” tem sua fundamentação no conhecimento
ecossistêmico do território e das demandas sociais qualificadas das
comunidades, constituindo-se em uma solução inovadora, que engloba várias
atividades/metas, inter-relacionadas e complementares. Inovadoras também
são as tecnologias sociais desenvolvidas e implantadas pelo rtransformador
e
impulsionadoras
de
mudanças de atitude que
fazem grande diferença
nas relações das pessoas
frente ao meio ambiente.
Fundamentadas na soma
dos conhecimentos popular
e científico e implantadas
de forma sistêmica e
compartilhada,
são
importantes ferramentas no
combate contra processos
degradadores da natureza
e de comprometimento
da qualidade de vida da
população, além de contribuir fortemente para a mitigação dos efeitos do
aquecimento global. Em todas elas estão presentes a compreensão da “Teia da
Vida” e o entendimento das redes de relações e suas conexões com o planeta.
Os resultados alcançados por esse conjunto de ações inovadoras, focadas na
conservação do patrimônio natural e na preservação dos ambientes costeiros
marinhos, comprovam a eficácia das tecnologias sociais do Projeto “De Olho na
Água” e consolidam um modelo pioneiro de desenvolvimento local sustentável.
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As comunidades e a
conservação da natureza
Para agir com eficiência no nível local, é fundamental entender que o desenvolvimento
sustentável deve passar primeiro por uma compreensão sistêmica de território, o
que requer estudos e análises de suas potencialidades e limitações. O Projeto “De
Olho na Água” é um bom exemplo dessa metodologia, pois permite compreender
que ecossistemas são sistemas complexos de interação da qual depende a
saúde de todos os seres que habitam um mesmo território. A necessidade de
conhecer suas dinâmicas e conexões exigiu sólida fundamentação teóricometodológica, tendo nas comunidades os protagonistas dos processos
transformadores da realidade socioambiental. Nessa perspectiva,
unindo conhecimento científico e tradicional, o Projeto “De Olho na
Água” estabeleceu novos parâmetros de abordagem com base no
entendimento da teia de relações entre pessoas e meio ambiente.
Além do planejamento territorial, da regulamentação dos espaços
públicos e da conservação do patrimônio natural e cultural, há o
imperativo de se garantir a viabilidade de permanência, em seus
territórios de origem, das populações que historicamente ocupam
o litoral brasileiro. A sobrevivência de comunidades pesqueiras e
outros grupos tradicionais depende atualmente, mais do que nunca,
de alternativas econômicas que primem pela justiça social e a
possibilidade de um intercâmbio saudável entre sociedade e natureza.
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O conjunto de paisagens do município de Icapuí, com sua
rica biodiversidade, é determinante na produção de serviços
ecossistêmicos que proporciona a soberania comunitária
dos territórios tradicionalmente ocupados por pescadores,
agricultores e marisqueiras. As atividades de uso e ocupação
desses grupos sociais promoveram, ao longo dos séculos,
variadas formas de relações com a natureza.
A cobertura vegetal, representada pelos manguezais,
coqueirais, carnaubais e matas de tabuleiro, está também
relacionada ao potencial de precipitação através da
evapotranspiração e processos biológicos mediadores de
fenômenos climáticos globais, regulando o efeito estufa.
Dessa forma, ameniza também as condições climáticas
locais através das rajadas de vento direcionadas pelos canais
estuarinos, campos de dunas, falésias e bosques de mangue. Em
conjunto com as lagoas costeiras, formam as condições do ciclo
hidrológico, que resulta na disponibilidade de água superficial
e subterrânea.
Nesse sistema de conexões, os aquíferos regulam as
propriedades físico-químicas dos ecossistemas através
dos níveis de salinidade e densidade da água entre si e os
canais de maré e tornam-se acessíveis às comunidades
por meio de poços e do afloramento dos lençóis freáticos,
originando as lagoas interdunares e as existentes sobre
o tabuleiro. O fluxo subterrâneo de água doce corre na
direção dos vales estuarinos e para os olhos dágua em
pleno oceano, onde o peixe-boi mata a sede.
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Ao instalar nas comunidades equipamentos como as cisternas de
ferrocimento e os canteiros bio-sépticos, o Projeto “De Olho na Água”
dá uma importante contribuição para a manutenção da qualidade
da água e o acesso das populações ao seu uso. Concorrem também
para isso, o monitoramento permanente das fontes e o replantio
do manguezal e da mata nativa nos tabuleiros, potencializando
as funções dos ecossistemas na disponibilidade e manejo dos
recursos hídricos.
As atividades ligadas à criação de abelhas nativas sem ferrão como
a jandaíra (Melipona subnitida) em meliponários comunitários elevam
o potencial de polinização e atuam diretamente na configuração
dos corredores ecológicos entre as unidades de conservação. A
complexidade das conexões da natureza foi o tema de inúmeras oficinas
com as comunidades, durante as quais foi mostrado como os sistemas
ambientais dão suporte para que o ambiente seja saudável e as pessoas
possam ter qualidade de vida.
Em última instância, o Projeto “De Olho na Água”, ao privilegiar a água como o
principal vetor da transformação socioeconômica das comunidades de Icapuí,
contribuiu de maneira decisiva para a mudança de atitude da população frente ao
meio ambiente. Por meio da educação ambiental continuada, incluindo capacitações,
oficinas, debates, estudos, pesquisas e atividades de campo como o replantio do
mangue, as comunidades descobriram a importância da conservação e do cuidado
com o seu patrimônio natural. Descobriram ainda que é possível conciliar atividades
econômicas de baixo impacto ambiental, geradoras de renda, com a preservação do
meio ambiente, essência do desenvolvimento sustentável.
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Saberes e práticas: a
construção do conhecimento
A conexão entre os conhecimentos tradicional e científico forneceu os fundamentos
para as intervenções nos ecossistemas com segurança e precisão.
O diagnóstico ambiental resultou em um completo banco de dados com
informações em escala de detalhes, sintetizado no Atlas de Icapuí, que definiu
as estratégias para o zoneamento ambiental do município, preservando o
modo de vida das populações costeiras e a integridade dos ambientes dos
quais dependem.
Por outro lado, a cartografia social realizada com as 34 comunidades,
documentada no Atlas Socioambiental de Icapuí, permitiu a interação
entre as gerações, mostrando e recuperando estilos de convivência
sustentável com o seu meio ambiente e responsável pela manutenção
das conexões da teia da vida no território. E permitiu ainda o resgate
da memória ancestral, presente nos costumes e nas referências
históricas, demarcadas nos espaços com lembranças da memória
afetiva transmitidas de geração a geração.
A parceria com instituições de ensino como a Universidade Federa
do Ceará, Universidade de São Paulo e Universidade Federal Rural
do Semiárido possibilitaram o aporte de métodos e procedimentos
científicos da melhor qualidade e capacitaram os jovens com as
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ferramentas necessárias para compreender e transformar a realidade de suas
vidas e do próprio local onde vivem.
Dessas parcerias resultaram não só uma série de publicações como cartilhas
e diversos guias com informações sobre as espécies e suas funções dentro dos
ecossistemas, mas também ferramentas para as ações de educação ambiental
nas escolas e junto às comunidades, despertando em todos a consciência
da importância dos serviços ambientais que uma natureza saudável presta
para a qualidade de vida. Assim, o conhecimento produzido e acumulado pela
soma dos saberes abriu novos horizontes e introduziu novas práticas, que
caracterizam o manejo sustentável do patrimônio natural e contribuem para
soberania alimentar das comunidades.

Contaminação do
solo, lençol freático,
olhos d’á’gua

Destruição do
habitat

Perda de locais de
reprodução,
alimentação e
moradia

Abelhas jandaíra sobre potes de pólen
Foto: Dirk Louis P. Schorkopf

Realização:

Captura de
indivíduos
reprodutores e
juvenis, causando
um desequilíbrio na
cadeia alimentar
marinha

Artes de
pesca
inadequadas

Destruição do fundo
marinho, local de
moradia de muitos
animais (lagosta,
camarão) e vegetação
(capim-agulha,
algas marinhas)

Caça

Redução das
populações de
dispersores de
sementes,
polinizadores e
predadores de topo
de cadeia

Coleta de barro pela jandaíra - Foto: Michael Hrncir

Realização:

Apoio:

Diminuição
na oferta de
alimento dos
animais
Morte e/ou lesões
de animais
e plantas
Animais se
mudam,
alterando e
reduzindo a
biodiversidade
do local

Diminuição na
oferta de
alimento para os
animais e
empobrecimento
da biodiversidade
do local
Redução na taxa
de recuperação e
renovação de
habitats
Aumento de
espécies da base
da cadeia
alimentar

o Banco de Algas

Sibite-do-mangue

Socó

Conirostrum Ordem: Passeriformes
bicolor
Família: Thraupidae
Nome nacional: Figuinha-do-mangue
Nome inglês: Bicolored Conebill
Comprimento: 11,5 cm

Butorides
striata

Ordem: Ciconiiformes
Família: Ardeidae
Nome nacional: Socozinho
Nome inglês: Striated Heron
Comprimento: 40 cm

Diminuição na
oferta de materiais
de construção naval
e pesca
(p.ex., madeira para
barcos e varas para
manzuás)

Aparecimento
de pragas nas
plantações e
residências
(p.ex., ratos)

Maçarico-do-bico-grosso
Charadrius
wilsonia

Apoio:

Ordem: Charadriiformes
Família: Charadriidae
Nome nacional: Batuíra-bicuda
Nome inglês: Wilson’s Plover
Comprimento: 20 cm

Realização:

Patrocínio:

Pescador-miúdo
Chloroceryle Ordem: Coraciiformes
americana Família: Alcedinidae
Nome nacional: Martim-pescador-pequeno
Nome inglês: Green Kingfisher
Comprimento: 19 cm

Apoio:

Realização:

Tatu-bola

Conheça e preserve

Conheça e preserve

Mata ciliar é a designação geral dada à vegetação que ocorre nas
margens de rios e outros mananciais como as lagoas. Possui esse nome
porque a vegetação da margem filtra o sedimento carregado pelo rio,
impedindo que o mesmo fique assoreado, assim como os cílios filtram
as partículas de poeira, protegendo os olhos. As matas ciliares são
extremamente importantes para a manutenção da qualidade da água
em cursos de água superficiais como os rios.

As matas de tabuleiro representam a maior parte da cobertura vegetal
do município. Podem ser formadas por árvores (porte arbóreo) ou por
arbustos (porte arbustivo) e são encontradas espalhadas de forma
fragmentada. Possuem esse nome porque crescem sobre os tabuleiros
pré-litorâneos. As raízes das árvores e arbustos penetram no solo,
tornando-o poroso à água da chuva que abastece o lençol freático.

as matas ciliares

Conheça e preserve

as matas de tabuleiro

Fotos: Mauricio Albano/Acervo FBC/Jeovah Meireles.

Fotos: Ciro Albano/Acervo Aquasis/Acervo FBC/Jeovah Meireles.

Ordem: Carnívora
Outros nomes brasileiro: maracajá-í
Peso: varia de 1,75 a 3kg
Nome inglês: Oncilla

Apoio:

Patrocínio:

as plantas da caatinga

A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, o que significa
que grande parte do seu patrimônio biológico não pode ser
encontrado em nenhum outro lugar do planeta. Na Caatinga podemos
encontrar uma grande variedade de plantas, que são importantes
tanto para o homem como para os animais. Muitas são valorizadas
pelas suas propriedades medicinais.

Piriqueta guianensis subsp. elongata
(Urb. & Rolfe) Arbo Foto: Cláudia Inês da Silva

Conheça e preserve

os ecossistemas

Um ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos dentro de um
determinado ambiente e pela relação que se estabelece entre ambos.
Os ecossistemas de Icapuí englobam campos de dunas, falésias,
carnaubal, manguezal e o 2º- maior banco de algas marinhas do Brasil.
Abrigam expressiva biodiversidade, incluindo o peixe-boi marinho,
e são um importante local de alimentação, reprodução e refúgio de aves
migratórias.

Nome: Libdibia ferrea (Mart. ex Tul.)
L.P.Queiroz (Pau-ferro) - Foto: Michael Hrncir

Guaxinim

Tolypeutes Ordem: Carnívora
tricintus
Outros nomes brasileiros: tatuapara
Peso: em torno de 1,8kg
Nome inglês: Brazilian Three-banded
Armadillo

Realização:

Patrocínio:

70

Gato-do-mato
Leopardus
tigrinus

o manguezal

Os ecossistemas costeiros como manguezais, brejos e terrenos alagadiços têm
capacidade de armazenar grandes quantidades de carbono. São muito
importantes porque proporcionam segurança alimentar para pescadores e
marisqueiras através de sua elevada produtividade marinha e sua ligação
com o Banco de Algas dos Cajuais.

Fotos: Ciro Albano/Acervo Aquasis/Acervo FBC/Jeovah Meireles.

Golfinho-cabeça-de-melão
Peponocephala Ordem: Cetacea
electra
Sub-Ordem: Odontoceti
Família: Delphinidae
Nome inglês: Melon-headed Whale

Realização:

Patrocínio:

Fotos: Mauricio Albano/Acervo FBC/Acervo Aquasis/Dirk Koedam

Conheça e preserve

os mamíferos de Icapuí

Os mamíferos formam um grupo que reúne uma imensa variedade de formas
e podem ser encontrados em todos os continentes, mares e oceanos.
No município de Icapuí podem ser observados em ambientes distintos como
nas matas de tabuleiro, nos manguezais, nas águas rasas das enseadas ou
em águas profundas do oceano.

Apoio:

Patrocínio:
Patrocínio:

Conheça e preserve

as dunas e falésias

Dunas e falésias formam a principal área do litoral. Através delas
a água da chuva penetra no solo e alimenta o lençol freático, que
irá abastecer os poços, fontes e olhos d’água. São áreas
denominadas de recarga de aquíferos porque, literalmente, são
recarregadas durante o período das chuvas. Servem como filtro,
purificando a água que abastece o lençol freático.

Apoio:
Realização:

Patrocínio:

Conheça e preserve

bancos de capim-agulha

Bancos de capim-agulha são áreas marinhas, geralmente submersas.
São plantas de verdade, possuem flores e se reproduzem por
polinização. Podem crescer próximas a bancos de algas, formando
bancos denominados mistos. Suas raízes “seguram”a areia, evitando
que fique em suspensão, turvando a água. Dessa forma, mantém a
claridade da água e permitem que as algas façam a fotossíntese.
Produzem oxigênio para o ambiente marinho.

Bancos de Algas são áreas marinhas, geralmente submersas.
São cobertas por algas pardas, vermelhas e verdes. Podem crescer
próximas a bancos de capim-agulha, formando bancos
denominados mistos. Produzem oxigênio para o ambiente
marinho. São usadas como áreas de alimento, proteção e
crescimento de larvas, filhotes e juvenis de muitos tipos de animais
marinhos importantes, dentre eles a lagosta. São matéria-prima
para a produção de alimentos e cosméticos e podem ser cultivadas.

Diminuição na
oferta de outras
fontes de sustento
(p.ex., algas
marinhas)

Captura acidental
de organismos
não alvos da
pesca e não
comercializados
(p.ex.,golfinhos)

Conheça e preserve os

Conheça e preserve

As aves formam o grupo animal mais fácil de possibilitar o contato das pessoas
com o mundo natural. No litoral de Icapuí existem muitas aves, algumas
residentes, outras migratórias como várias espécies de maçaricos. As principais
áreas para observação de aves costeiras são Ponta Grossa, Matas de Tabuleiro,
Banco dos Cajuais, Manguezal da Barra Grande e Córrego do Sal.

Diminuição na
oferta de peixes e
crustáceos
(p.ex., lagosta)

Fotos: Maurício Albano/Acervo Aquasis/Acervo FBC

Esforço
excessivo de
pesca

Potes de mel - Foto: Cristiano Menezes

as aves costeiras

EFEITOS
EFEITOS
SOBRE A
SOBRE A
BIODIVERSIDADE COMUNIDADE

Fotos: Maurício Albano/Acervo FBC

EFEITOS
SOBRE O
ECOSSISTEMA

Poluição
(lixo, óleo,
esgoto)

Fotos: Ciro Albano/Acervo Aquasis/Acervo FBC/Jeovah Meireles.

AÇÃO
HUMANA

Pesca
insustentável

Jandaíra visitando flor. Nome planta:
Libdibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz
(Pau-ferro); Foto: Dirk Koedam

Conheça e preserve

Conheça e preserve os ecossistemas de Icapuí

a abelha jandaíra

A jandaíra é uma abelha sem ferrão típica do nordeste brasileiro e
é encontrada na região da caatinga. Produz um mel muito
procurado por suas propriedades medicinais e desempenha papel
importante na polinização das espécies vegetais nativas como
a catingueira e o cumarú. A maneira mais eficaz de garantir
a preservação da jandaíra é conservar as matas e recuperar as áreas
degradadas com espécies procuradas pela jandaíra.

Fotos: Ciro Albano/Acervo Aquasis/Acervo FBC

Conheça e preserve

Apoio:

Pocyon
Ordem: Carnívora
cancrivorus Outros nomes brasileiros: mão-pelada
Peso: pode chegar até 9kg
Nome inglês: Crab-eating Raccoon

Turnera subulata SM; Foto: Dirk Koedam
Realização:

Patrocínio:

Apoio:

Realização:

Patrocínio:

Apoio:

Realização:

Patrocínio:

Apoio:

Realização:

Patrocínio:

Sida ciliares (relógio); Foto: Michael Hrncir
Apoio:

Realização:

Apoio:

Patrocínio:
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As marcas do Projeto
“De Olho na Água” em Icapuí
Desde sua concepção, o Projeto “De Olho na Água” optou pela adoção de uma metodologia
que envolvesse as comunidades num intercâmbio de saberes e vivências, integrando
seus conhecimentos e suas práticas ao conhecimento científico, construindo assim,
coletivamente, novos aprendizados.
Essa metodologia participativa possibilitou intenso envolvimento da sociedade,
principalmente por parte de jovens e mulheres em um processo de engajamento
cidadão, responsável pela transformação de sua realidade social, marcadamente
caracterizada pela dominação masculina. A participação dos jovens
diretamente nas atividades de educação ambiental como as capacitações
e oficinas de meio ambiente, os mutirões de limpeza
de praias e de replantio de áreas degradadas no
manguezal foi um dos fatores decisivos para
o cumprimento das metas previstas.
Simultaneamente,
a
mobilização
social incentivou o envolvimento de
pescadores, marisqueiras, algicultoras
e agricultores nas discussões e na
elaboração de propostas a partir de
sua próprias demandas e necessidades.
O Projeto “De Olho na Água” impulsionou,
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Os resultados apresentados credenciaram o Projeto “De Olho na Água” como uma
iniciativa ícone da Petrobras, reconhecido nacionalmente. Milhares de pessoas
foram impactadas e mobilizadas por meio da produção e disseminação de
conhecimentos, capacitações, publicações e práticas de educação
ambiental.
O envolvimento dos poderes públicos locais, do
Ministério Público, da rede pública de ensino,
das universidades e das Associações
Comunitárias conferiram ao Projeto “De
Olho na Água” a legitimidade institucional que garantiu
ampla aceitação em todos os segmentos sociais.
O mapeamento completo da área gerou significativo banco de dados, sintetizado
no Atlas de Icapuí, com orientações detalhadas para a gestão ambiental
do município. A cobertura espontânea da mídia local, regional, nacional e
internacional deu não só visibilidade, mas também criou demandas para sua
replicação em outras localidades e estados.
Atuando na recuperação e conservação dos ecossistemas relacionados com
corpos hídricos, ambientes costeiros e marinhos, as ações do Projeto “De
Olho na Água” contribuíram para a redução das emissões de CO2 por meio da
recuperação das áreas degradadas do manguezal e replantio de milhares de
mudas de mangue e de espécies da flora nativa.
particularmente, o empreendedorismo feminino, despertando lideranças focadas
no fortalecimento de atividades produtivas por meio da gestão compartilhada de
processos e de valorização do próprio trabalho. A descoberta do seu potencial
criativo levou à formação de uma rede que deu às mulheres a dimensão do seu
poder transformador, elevando sua autoestima e confiança no exercício da
cidadania e na busca de seus direitos e espaços na sociedade.
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Como apresenta indicadores de sustentabilidade e metodologia consistentes,
além de priorizar o protagonismo das comunidades e a gestão compartilhada, o
Projeto “De Olho na Água” tornou-se uma referência em desenvolvimento local
sustentável, marcando presença em todo o território do município de Icapuí com
a transformação da qualidade de vida de sua população.
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Ponta
Grossa

Retiro
Grande
Barrinha

Requenguela

Fazenda Belém

Vila Nova

Olho d’Água

Córrego
do Sal
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De olho no projeto:
o reconhecimento da
sociedade
O Projeto “De Olho na Água” constitui-se em um modelo pioneiro e
inovador de abordagem integrada – meio ambiente e práticas para
a preservação dos ecossistemas e a melhoria da qualidade de vida
comunitária – para a sustentabilidade ambiental. Os resultados
alcançados proporcionaram grande visibilidade na mídia, com
destaque para as coberturas espontâneas nas redes de televisão
nacionais e no jornal Die Welt, da Alemanha. Participações especiais
no TEDx Amazônia, na Glocal Portugal, na Rio +20 e em diversos
eventos nacionais e internacionais consolidaram a percepção da
importância do Projeto “De Olho na Água” como proposta inovadora
no desenvolvimento local sustentável.
Além da visibilidade na mídia, o reconhecimento veio também na
forma de prêmios e na seleção para figurar em diversas publicações
como “Boas Práticas em Educação Ambiental na Agricultura
Familiar”, do Ministério do Meio Ambiente.
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Construindo parcerias
O Projeto “De Olho na Água”, além de contribuir de maneira eficiente para a
transformação da realidade das comunidades de Icapuí, incentivou também
a mudança de atitude com relação ao meio ambiente, criando nelas uma nova
percepção da importância da conservação da natureza para a sobrevivência do
seu modo de vida.
A construção de parcerias com as associações comunitárias, órgãos públicos,
universidades, rede pública de ensino, instituições da sociedade civil e da
iniciativa privada impulsionou ainda mais esse processo, criando novos
espaços para a participação cidadã e a inserção social na vida do
município.
A legitimidade e a representatividade institucional do Projeto “De Olho
na Água” possibilitaram sua integração aos órgãos responsáveis pela
garantia do exercício da cidadania e a preservação do patrimônio
natural como um bem coletivo, do qual depende grande parte da
população para prover suas necessidades básicas e, assim, zelar
pela sua soberania alimentar.
A participação das escolas públicas, das comunidades e dos
diversos Conselhos foi uma das condições para garantir a
continuidade e a sustentabilidade das conquistas..O Comitê
Gestor das Águas do Baixo Jaguaribe; o COMDEMA – Conselho
Municipal do Meio Ambiente; o Comitê Gestor das APAS – Áreas de
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Proteção Ambiental; o Conselho de Assistência Social; o COMDICA
– Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente; o
Conselho Tutelar; o Sistema de Justiça Municipal ( juízes e promotores);
as Associações de Moradores e ONGs com atuação local continuam
fortalecendo esse pacto numa constante e continuada mobilização.
As parcerias com as universidades, com destaque para a UFC
– Universidade Federal do Ceará, USP – Universidade de São
Paulo, e UFERSA – Universidade Federal Rural do Semiárido,
possibilitaram a fundamentação científica, evidenciando as
conexões da “teia da vida” em todo o território e definindo
as prioridades para intervenções seguras e precisas com
soluções adequadas aos ecossistemas, otimizando o
seu uso e manejo sustentável e formulando diretrizes
para a gestão ambiental do município.
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Parcerias
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Realização:

Patrocínio:

