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Introdução 

• A produção de quantidades significativas de resíduos na construção 
civil é um dos problemas enfrentados principalmente em áreas 
urbanas – impactos ambientais negativos 

• O Brasil é responsável por 685 000 000 toneladas de entulhos, que 
geram custos para a coleta, transporte e deposição destes resíduos

• Outro aspecto a ser considerado diz respeito ao fato comprovado 
que a matéria-prima para a indústria cerâmica vem a cada dia 
ficando mais escassa, o que vem incentivando o mercado a buscar 
novas alternativas para o setor



Introdução 

• O lodo de esgoto sanitário é gerado nas estações de tratamento de 
esgoto (ETEs), em quantidades significativas

• O seu destino final é um dos mais sérios problemas ambientais, em 
nível mundial, podendo-se optar por duas linhas gerais de decisão, 
quais sejam, o descarte controlado ou a utilização 

• Considerando a necessidade de utilização dos diversos materiais, é 
notório a necessidade de se empregar materiais alternativos na 
construção civil com o objetivo de oferecer para as comunidades 
carentes processos construtivos mais baratos e utilizáveis pelos seus 
próprios membros



Objetivo geral

• Desenvolver um tijolo ecológico de baixo 
custo e qualidade equivalente ou superior ao 
tijolo convencional a partir de resíduos da 
construção civil e do lodo produzido em ETEs
(Estação de Tratamento de Esgoto), para 
aplicação em pequenas estruturas e 
calçamentos em comunidades mais carentes



Objetivos específicos

• Reaproveitar resíduos gerados na construção civil e em ETE de 
forma a minimizar os impactos ambientais causados pela destinação 
inadequada desses materiais;

• Desenvolver um tijolo de baixo custo e qualidade equivalente ou 
superior ao convencional para uso em instalações de pequeno porte 
e calçamentos nas instalações do IFPE Campus Recife e comunidade 
externa;

• Usar a reciclagem dos resíduos sólidos da construção civil, 
reelaborando técnicas dos mesmos com a adição do lodo da ETEs;

• Apresentar um plano de reaproveitamento que cause menos 
impacto ao meio ambiente;

• Divulgar o tijolo ecológico e seus usos nas comunidades da Ilha de 
Deus - Imbiribeira e Várzea através de palestras;



Objetivos alcançados

• Levantamento bibliográfico relacionado ao tema do projeto 
• Obtenção do lodo de esgoto para o desenvolvimento dos tijolos 

na ETE Curado
• Obtenção da argila para o desenvolvimento do tijolo – Campus

Recife
• Obtenção da areia reciclada na empresa Ciclo Ambiental
• Análises granulométricas e textural da areia reciclada e da argila 
• Análises biológicas do lodo de esgoto
• Esterilização do lodo de esgoto
• Contato com as Escolas Públicas para realização da palestra



Parcerias

• Foram realizados diversos contatos com entidades ligadas 
aos objetos do trabalho – parcerias

• E.T.E. do curado 

• Empresa Ciclo Ambiental 

• UFRPE – Universidade Federal Rural de Pernambuco  



Obtenção de materiais

• E.T.E. Curado – lodo de esgoto e prensa 
hidráulica

•



Obtenção de materiais

• Ciclo Ambiental areia reciclada  



Obtenção de materiais

• IFPE Campus Recife – argila 



Análise granulométrica por 
sedimentação 

_________, NBR 7181: Solo – Análise Granulométrica - Procedimento. Rio de Janeiro, 1984.



Análise granulométrica de solos 
por peneiramento 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 6458: Grãos de pedregulho retidos na 

peneira de 4,8mm – determinação da massa específica aparente e da absorção da água. Rio de Janeiro, 1984.



Tijolos / tratamentos

• Alterações na composição dos tijolos – referencias bibliográficas 

• 1 parte de areia reciclada / 1 parte de lodo / 1 parte de cimento
• 1 parte de areia reciclada / 2 partes de lodo / 1 parte de cimento
• 1 parte de areia reciclada / 3 partes de lodo / 1 parte de cimento
• 2 partes de areia reciclada / 1 parte de lodo / 1 parte de cimento
• 3 partes de areia reciclada / 1 parte de lodo / 1 parte de cimento
• 1 parte de areia reciclada / 1 parte de lodo / 2 partes de cimento
• 1 parte de areia reciclada / 1 parte de lodo / 3 partes de cimento
• 1 parte de areia reciclada / 1 parte de lodo / 1 parte de cimento / 1 parte de argila
• 1 parte de areia reciclada / 1 parte de lodo / 1 parte de cimento / 2 partes de 

argila
• 1 parte de areia reciclada / 1 parte de lodo / 1 parte de cimento / 3 partes de 

argila



Próximas etapas

• Identificar alternativas viáveis para esterilizar 
o lodo de esgoto – UFRPE 

• Análise da matéria orgânica do lodo – UFRPE 

• Testes de resistência dos tijolos – IFPE 
Laboratório de Materiais de construção



Palestras informativas 

• Contato com escolas públicas – alunos do ensino 
médio 

• Escola Erem Santa Ana, Rua Santana s/n – Jardim 
Atlântico, Olinda.

• Escola de Referência Augusto Severo, Rua 
Cosmorana s/n – Piedade, Jaboatão dos 
Guararapes 

• Elaboração de cartilha explicativa 



Espaço de convivência IFPE Campus
Recife 

• Uso dos alunos, servidores e terceirizados 

• Elaboração de espaço de convivência com o uso de 
tijolos ecológicos



Cronograma
8 – CRONOGRAMA do segundo semestre 2017

ATIVIDADES MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

Revisão de literatura X X

Reunião de equipe X X X X X X

Análise biológica do lodo de esgoto X

Confecção dos tijolos X

Teste de resistência e compatibilidade X X X

Análise estatística dos resultados X

Preparação da palestra X

Apresentação da palestra nas escolas

públicas

X X

Construção área de convivência Bloco “F” X X

Implantação da calçada Bloco “B” X

Elaboração de artigo X X

Apresentação do trabalho em congresso X
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Título do plano de atividade: Educação 
ambiental na comunidade da várzea com 

ênfase na ecoalfabetização.



1. Introdução

Meio 
Ambiente

Educação 
Ambiental

Horta 
Escolar



2.Objetivos

2.1 Objetivos Propostos

• Sensibilizar a comunidade escolar sobre a importância de preservação do meio

ambiente.

• Implantar práticas sustentáveis na escola.

• Desenvolver atitudes diárias sobre o ambiente e à sustentabilidade, apoiadas nos

conteúdos trabalhados em sala de aula.

• Conscientizar os professores da importância do conteúdo da EA em suas aulas



2.2 Objetivos Alcançados

• Sensibilização da comunidade escolar sobre a importância de preservação do

meio ambiente.

• Desenvolvimento de atividades sobre o meio ambiente e à sustentabilidade,

apoiadas nos conteúdos trabalhados em sala de aula.



3. Metodologia e discussão das ações desenvolvidas.

ETAPAS DO PROJETO: Identificação e Descrição

Etapa 01 - Apresentação do projeto para a Escola Pública 
selecionada.
Etapa 02 – Reunião com o professor para ajustes 
Etapa 03 – Apresentação do projeto aos alunos 
Etapa 04 – Aplicação do questionário de percepção sobre o consumo 
de frutas, verduras e legumes dos estudantes em casa e na escola. 
Etapa 05 – Escolha do espaço para a implantação da Horta



Etapa 01 - Apresentação do projeto para a Escola Pública 
selecionada.

• Reunião na escola com a gestora e os

professores;

• Escolha das turmas;

• Turmas escolhidas do sexto e nono

ano pela manhã;

• Foi decidido que as atividades

pertinentes ao projeto serão nas

aulas de educação física.



Etapa 02 – Reunião com o professor para ajustes 

No dia 10 de Maio de 2017, foi realizada uma breve reunião com o
professor de educação física no qual foi conversado sobre o projeto e
onde foi estabelecido que a cada 15 dias, possamos realizar atividades
dentro das aulas de educação física referentes ao projeto da horta.



Etapa 03 – apresentação do projeto aos alunos 

No dia 17 de maio de 2017 foi apresentado as 
turmas selecionadas :

• O que será o projeto?

• Como é uma horta escolar?

• A importância de ter um horta na escola?

• Apresentado alguns tipos de frutas, legumes 

e verduras;

• Os instrumentos utilizados para criar uma 

horta;



Etapa 04 – Aplicação do questionário de percepção sobre o consumo de
hortaliças dos estudantes em casa e na escola.

Fonte. Silva, 2017.

Fonte. Silva, 2017.



Etapa 05 – Escolha do espaço para a implantação da Horta

Fonte. Silva, 2017.



Etapa 05 – Escolha do espaço para a implantação da Horta

Temperos e 
ervas

Horta

Horta
Horta suspensa



4. Identificação do público alvo atendido

O projeto atinge a comunidade escolar, especificamente alunos do sexto e nono
ano do turno da manhã. O trabalho é realizado com a parceria do professor das
aulas de educação física.

5. Local de realização (cidade/bairro/instituição)

Cidade: Recife Bairro: Várzea. Instituição: Escola Estadual Cândido Duarte



6 . Materiais e métodos utilizados no programa/programa

• Materiais Utilizados: Para o desenvolvimento do projeto, foi
utilizado à própria sala de aula além, recursos didáticos como o data
show.

• Métodos Utilizados: Apresentação do projeto e aplicação de um
questionário de percepção sobre o consumo de hortaliças, e
posteriormente análise dos dados e planejamento das ações a
serem executadas.



7. Resultados e contribuições parciais do programa/projeto à
comunidade.

Sim
79%

Não
21%

Na sua casa, você consome frutas, 
legumes ou verduras? 

Sim
92%

Não
8%

Na sua casa, você consome frutas, legumes ou 
verduras? 

Gráfico 02.  Consumo de frutas, legumes ou 
verduras nas casas dos alunos do 9°.

Gráfico 01. Consumo de frutas, legumes ou 
verduras nas casas dos alunos 6° ano.

Fonte. Silva, 2017. Fonte. Silva, 2017.



Sim
76%

Não
24%

Na escola, você consume frutas 
ou verduras?

Gráfico 03. Consumo de frutas, legumes ou
verduras na escola dos alunos do 6°.

Fonte. Silva, 2017.

Sim
27%

Não
73%

Na escola, você consume frutas ou 
verduras?

Gráfico 04. Consumo de frutas, legumes
ou verduras na escola dos alunos do 9°.

Fonte. Silva, 2017.

7. Resultados e contribuições parciais do programa/projeto à comunidade.



8. Número de pessoas atendidas : 70

9. Produções científicas resultantes do projeto de extensão

Devido ao pouco tempo de projeto ainda não temos dados suficientes
para a produção cientifica referente ao trabalho.



10. Eventos de extensão realizados

Durante o encontro foi debatidos:

• Como os alunos se alimentam;

• Como é a relação deles com frutas,
legumes e verduras;

• Os alunos interagiram e
conheceram os benefícios de
cultivar uma horta;

Fonte. Silva, 2017.



11. OUTRAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO REALIZADAS

No dia 05 de Junho de 2017, na semana do meio ambiente organizado pelo Grupo
Raymundo da Fonte, foi feita duas palestra sobre Horta caseira.

Fonte. Silva, 2017. Fonte. Silva, 2017.



10. Eventos de extensão realizados

No dia 21 de Junho, foi feita uma atividade com os alunos, onde eles plantaram em 
um copinhos descartáveis, sementes com o objetivo de ter este primeiro contato de 
cuidar do desenvolvimento da planta.

Fonte. Silva, 2017. Fonte. Silva, 2017.



12. Perspectivas futuras

 Pretende-se proporcionar a comunidade escolar uma maior interação
como também uma experiência prática ecológica;

 Os participantes possam levar para o ambiente familiar esta experiência;

 Com a implantação da horta uns dos benefícios esperados é a
complementação dos produtos na merenda escolar;

 Ao final será feita uma ação onde os alunos aprenderão receitas com os
produtos produzidos na horta de forma criativa.
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Título do plano de atividade: 

Ecoempreendedorismo para soluções 

de problemas ambientais no bairro da 

Varzeá, Recife - PE.



1. Introdução

Empreendedorismo Empreendedor

Empreendedorismo

Sustentável

Dornelas, 

2005

Filion, 

2009



1. Introdução

Desing Thinking

Brow, 
2009

Bairro da 

Várzea

Autoconhecimento Protagonismo

Empreendedorismo Oratória

“Amadurecimento 

do público-alvo”

Visita Técnica



2.Objetivos

2.1 Objetivos Propostos

• Estimular o Protagonismo pessoal dos indivíduos.

• Estimular o espírito empreendedor.

• Estimular a prática de educação ambiental.

• Identificar os principais problemas socioambientais no bairro da Várzea.

• Desenvolver soluções ecoempreendedoras visando resolver os principais

problemas do bairro.



2.2 Objetivos Alcançados

• Estimular o Protagonismo pessoal dos indivíduos.

• Estimular o espírito empreendedor.



3. Metodologia e discussão das ações
desenvolvidas.

Etapa 01 -Apresentação do projeto para a Escola Pública selecionada

Etapa 02-Apresentação do projeto para o público-alvo

Etapa 03-Minicurso sobre Autoconhecimento

Etapa 04-Minicurso sobre Empreendedorismo

Etapa 05-Minicurso sobre Oratória

Etapa 06-Minicuro sobre Sonho Grande

Etapa 07-Visita Técnica

Etapas do projeto: Identificação e Descrição



Etapa 01 - Apresentação do projeto para a Escola Pública 

selecionada.

• Reunião na escola com a gestora

e os professores;

• Escolha das turmas;

• Método de recrutamento (redes

sociais, pôster na escola);

• Foi decidido que o método de

recrutamento dos alunos seria a

critério da escola;



Etapa 02 – Apresentação do projeto ao público-alvo

No dia 05 de maio, tivemos o primeiro contato com nosso público-alvo.

Neste dia, foi apresentado o projeto em forma de dinâmica interativas,

com uma linguagem acessível, tendo, portanto, a uma maior

interpretação por parte dos alunos ao projeto.



Etapa 03 – Minicurso sobre autoconhecimento

O processo de auto-conhecimento é extremamente importante para

um empreendedor como para qualquer outro tipo de carreira

profissional.

 Utilizamos a metodologia desenvolvida pela Fundação Estudar e

Técnicas de Coaching.



Etapa 04 -Minicurso sobre Empreendedorismo: Foram 

apresentados conceitos básicos de empreendedorismo, 

através de materiais e métodos que serão divulgados 

posteriormente.

Etapa 05 -Minicurso sobre Oratória: Em cada Minicurso, 

abordamos sempre os conceitos básicos da Comunicação e 

Oratória.

Etapa 07 -Visita Técnica: Foi planejada uma visita técnica 

para conhecer o ecossistema empreendedor do Recife.



4.0 IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO:

 12 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de um Escola

Municipal do Recife, localizada no bairro da Varzeá.

5.0 LOCAL DE REALIZAÇÃO (CIDADE/BAIRRO/INSTITUIÇÃO)

 Escola Cândido Duarte, Bairro Varzeá -Recife, Pernambuco.



6.0 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS NO PROGRAMA

Materiais Utilizados: Espaço para desenvolvimento do projeto e do

aluno. Para isso, utilizamos a biblioteca e a própria sala -de -aula.

Além, de materiais didáticos como livro e folhas de ofício.

Métodos Utilizados: Metodologia de Coaching e da Fundação

Estudar.



7. Resultados e contribuições parciais do programa/projeto à

comunidade.

Resultado 01 – Apresentação do projeto a escola selecionada.

 Foi selecionada a Escola Cândido Duarte, localizada no bairro da Várzea, a

participar da pesquisa.

 Foi acordado o apoio da escola a pesquisa EcoVárzea (nome fictício dado ao

projeto, caracteriza-se por unir Ecologia e Ecoempreendedorismo).

 O Projeto é trabalhado com 12 alunos do 9° ano do Ensino Fundamental (faixa

etária de 13 a 15 anos), e como dito anteriormente, o processo de recrutamento

dos alunos foram feitos a caractere da escola.



Resultado 02 – Apresentação do projeto ao público-alvo.

1- Quais são seus pontos fracos e fortes?

2- Como você se vê daqui a 10 anos?

3- Qual carreira você quer seguir?

4- O que você quer ter daqui a 10 anos?

5- Quando acabar o ensino fundamental, o que pretende fazer?

6- Quais os principais problemas recorrentes da sua escola?

7- Se você fosse o diretor, o que faria para resolver este (s) problema 

(s)?



Fonte: Andrade, 2017.

Fonte: Andrade, 2017.



Resultado 03 – Minicurso sobre empreendedorismo e prática de

comunicação e oratória.

Focamos nossos estudos no desenvolvimento do perfil e do espírito

empreendedor e na prática de comunicação de oratória. Abordando

temas, como:

-O que é empreendedorismo?

-Tipos de empreendedores.

-Apresentação de cases de sucesso.



Fonte: Andrade, 2017.

Fonte: Andrade, 2017.



Resultado 04 – Minicurso sobre Autoconhecimento.

1 – Quem sou Eu? 

-Quais são as coisas que mais gostam de fazer?

-Quais são os assuntos que você mais gosta de falar?

-Quais são as características mais marcantes de sua personalidade?

2-O que sei?

-O que você sabe fazer bem?

-Quais são os cursos que você já fez?

-Quais talentos você possui?

-O que as pessoas gostam quando você faz?



3 - Sonho Grande

-Se você tivesse todos os recursos ilimitados do mundo, o que você

faria?

-Quais são os fatos mais marcantes da sua vida? (Para isso, foi

desenvolvido com eles um Storytelling)

-Como me vejo daqui a 5 anos, 10 e 15 anos?

-Qual é o meu Sonho Grande?



Fonte: Andrade, 2017.



Resultado 05 – Vista Técnica

 O FabLab é uma rede de laboratórios de fabricação digital criada

pela MIT - Instituto de Tecnologia de Massachusetts, com o objetivo

de facilitar a prototipagem de ideias, visando invenção e inovação.

 O FabLab Recife é um espaço composto por equipamentos,

softwares e pessoas. Um ambiente propício de muito aprendizagem,

formação, pesquisa e prática em busca de gerar negócios

inovadores e conectados com o futuro.



Fonte: Andrade, 2017.
Fonte: Andrade, 2017.

Fonte: Andrade, 2017.



No segundo semestre, na volta as aulas dos alunos, iniciaremos o

processo do Desing Thinking. Ele será dividido em 4 etapas:

Etapa 01: Imersão – Identificação de problemas socioambientais do

bairro.

Etapa 02: Ideação – Soluções para os problemas socioambientais

encontrados no bairro.

Etapa 03: Prototipação - Validação da solução com os residentes do

bairro.

Etapa 04: Implementação.

8 – PERSPECTIVAS FUTURAS



OBRIGADO!!
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 VISITAS À COMUNIDADE

 AÇÕES DE PESQUISA  

 CONCLUSÕES

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO
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1 - O objetivo desse trabalho será propiciar uma
educação ambiental para comunidade e analisar
a qualidade da água em trechos urbanos da calha
do Rio Tejipió.

OBJETIVOS E MOTIVAÇÕES



1 - O objetivo desse trabalho será propiciar uma
educação ambiental para comunidade e analisar a
qualidade da água em trechos urbanos da calha do
Rio Tejipió.

2 – Pretendendo-se ser desenvolvido em um trecho
próximo a ponte que liga a Avenida José Rufino com a
Rua Falcão de Lacerda localizada na zona oeste da
Cidade do Recife.

OBJETIVOS E MOTIVAÇÕES



OBJETIVOS E MOTIVAÇÕES

Ano de 2016

Ano de 2017



 OBJETIVOS E MOTIVAÇÕES

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 VISITAS A COMUNIDADE

 AÇÕES DE PESQUISA  

 CONCLUSÕES

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO



REVISÃO BIBLIOGRÁFICA



 OBJETIVOS E MOTIVAÇÕES

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 VISITAS À COMUNIDADE

 AÇÕES DE PESQUISA  

 CONCLUSÕES

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO



Ponto de 
lançamento de 
esgoto

AV. Recife:

VISITAS À COMUNIDADE
Para identificação dos Agentes Poluidores



AV. Recife:

VISITAS À COMUNIDADE
Para identificação dos Agentes Poluidores

Pontos de lançamento de esgoto 
e resíduos sólidos



VISITAS À COMUNIDADE
Para identificação dos Agentes Poluidores

Ponte na Imbiribeira:

Presença de construções irregulares 
e atividades pesqueiras das 
comunidades ribeirinhas.



VISITAS À COMUNIDADE
Para identificação dos Agentes Poluidores

Ponte na Imbiribeira:

Resquícios de mangues e ocupação 
desordenada das margens do rio tejipió



VISITAS À COMUNIDADE
Para identificação dos Agentes Poluidores

Ponte AV. José Rufino:
Lançamento de efluente residencial e pontos 
de acúmulo de resíduos sólidos



VISITAS À COMUNIDADE
Para identificação dos Agentes Poluidores

Ponte AV. José Rufino:

Lançamento de resíduos sólidos (metal) e 
plantação de Bambu



VISITAS À COMUNIDADE
Para observação do Perfil Sociológico



VISITAS À COMUNIDADE
Para observação do Perfil Sociológico:



VISITAS À COMUNIDADE
IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

• Alunos professores e gestores de Escolas
públicas e privadas:

Escola Poeta Joaquim Cardoso
(Bairro de Tejipió)

Escola Marcelino Champagnat
(Bairro de Tejipió)



• Funcionários de estabelecimentos próximos
às margens do Rio Tejipió como a Padaria,
Posto de Gasolina e Armazém Coral.

VISITAS À COMUNIDADE
IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO

Padaria Avenida 
(Bairro de Tejipió)



 OBJETIVOS E MOTIVAÇÕES

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 VISITAS À COMUNIDADE

 AÇÕES DE PESQUISA

 CONCLUSÕES

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO



AÇÕES DE PESQUISA
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS RESULTANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO

Apresentação de dois Artigos no IX Encontro Internacional

das Águas na UNICAP



A.1 - ARTIGO apresentado oralmente no IX
Encontro Internacional das Águas na UNICAP:
DIAGNÓSTICO GEOESPACIAL DOS PASSIVOS
AMBIENTAIS NA CALHA URBANADO RIO TEJIPIÓ

Figura 1 – Georreferenciamento do Baixo
curso do Rio Tejipió. Fonte: Próprio Autor

Figura 2 - Principais passivos ambientais
encontrados no rio Tejipió

AÇÕES DE PESQUISA
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS RESULTANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO



A.2 - ARTIGO apresentado
em forma de poster no IX
Encontro Internacional
das Águas na UNICAP:

AÇÕES DE PESQUISA
PRODUÇÕES CIENTÍFICAS RESULTANTES DO PROJETO DE EXTENSÃO



 OBJETIVOS E MOTIVAÇÕES

 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

 VISITAS À COMUNIDADE

 AÇÕES DE PESQUISA

 CONCLUSÕES

ROTEIRO DA APRESENTAÇÃO



CONCLUSÕES

 Estudos das referências bibliográficas;

 Visitas à comunidade:

 Para observação do perfil sociológico (aplicação do questionário)

 Identificação dos agentes poluidores;

ETAPAS DO PROJETO REALIZADAS/EM ANDAMENTO



CONCLUSÕES

 Monitoramento da qualidade da água do rio Tejipió;

 Elaboração de material educativo;

 Palestras nas escolas da comunidade;

PRÓXIMAS ETAPAS DO PROJETO



RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES PARCIAIS DO 
PROJETO À COMUNIDADE

1° - É possível perceber no ato das entrevistas uma
auto avaliação partindo dos entrevistados que
começam a pensar sobre os efeitos da poluição no rio e
a relação direta que a comunidade tem com o Tejipió.

2° - Foram entrevistadas escolas que já participam de
projetos que envolvem ações de conscientização na
comunidade e que estimam desenvolver posteriores
ações de limpeza do rio com a comunidade.

CONCLUSÕES



PERSPECTIVAS FUTURAS

Despertar uma conscientização ambiental na
comunidade.

CONCLUSÕES
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Nossas bases teóricas

• O projeto tem como princípios norteadores:

A agroecologia

O Bem viver

O feminismo – ecofeminismo/ Feminismo popular/ 
Feminismo negro/feminismo camponês



Participantes

• Mulheres camponesas beneficiárias de
reforma agrária e moradoras do
assentamento Ximenes.



O grupo organizado



Metodologia utilizada

• Diálogo colaborativo e participativo;

• Práticas a construída a partir da realidade e 
dos saberes locais;

• Ações de trabalho coletivas (mutirão);

• Busca de novas parcerias- construção de 
redes de apoio;

• Pesquisa-ação.



OBJETIVO GERAL

Apoiar a consolidação do grupo de mulheres
Flores de Ximenes através do conhecimento
das potencialidades e das fraquezas do
território, da implementação dos conceitos da
agroecologia em formações práticas na área
coletiva e do estudo de mercado para obtenção
de renda através da comercialização de
produtos agroecológicos.



Ações realizadas:

• Roda sobre identidade e auto organização (Professora 
Jaqueline Alves- Campus Barreiros);

• Participação em eventos: feira agroecológica IFAL, 
CINEPAGGY- exibição do documentário Flores de Ximenes;

• I oficina de comunicação popular;
• 2 oficinas sobre uso da internet- criação da fanpage do grupo 

Flores de Ximenes;
• Roda de diálogo sobre a produção de avicultura caipira;
• Curso sobre avicultura caipira- Parceria com o NEADS/ 

Campus Barreiros (em andamento);
• Visita a SUAPE- Apoio para a implantação de SAFs;
• Construção do galinheiro agroecológico- (em andamento-

Coleta de materiais);



• Participação no curso “Educação ambiental e cultural” 
realizado no IFPE- Campus Recife;

• Recepção das mudas doadas por SUAPE e planejamento 
da implantação dos sistemas agroflorestais-SAF.



Participação no debate- Feira Agroecológica 
IFAL Maragogi.



Curso de educação ambiental e cultural



Recepção das mudas 



Curso de utilização da internet



Atividades de campo



Entraves

• As chuvas que ocorreram na região da Mata 
Sul atingiram o assentamento Ximenes;

• Dificuldades de deslocamento das 
agricultoras;

• Uso do fogo como forma de manejo na 
cultura da cana de açúcar.



O turismo através da educação ambiental, 

praticado nas escolas de Olinda - PE

Cláudia Fernanda Maria Mendonça Silva e Eduarda Solange de Souza 
Thompson

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE 



APRESENTAÇÃO

• Apesar de ser uma atividade de difícil

definição (PIRES et al., 2009) O turismo

é causador de impactos (BARRETO,

2007)



APRESENTAÇÃO

• Educação ambiental é a condição

necessária para modificar um quadro

crescente de degradação

ambiental/socioambiental. (JACOBI,

2003)



APRESENTAÇÃO

• Trabalho de conscientização;

• Despertando

• Agentes multiplicadores
• Despertar caminho profissional 

•Valorização
•Preservação
•Conhecimento



OBJETIVO GERAL

Realizar um trabalho de educação

ambiental voltado para o turismo em

escolas do sítio histórico de Olinda.



ÁREA DE ESTUDO

• Colégio Estadual de Olinda - Rua Bonfim

– Carmo.

• Escola Sigismundo Gonçalves - Av.

Sigismundo Gonçalves – Carmo.

• Escola Guedes Alcoforado - Av. Joaquim

Nabuco – Varadouro.



MATERIAL E MÉTODOS

• Revisão bibliográfica
• Compilação de dados (Cartilha)
• Questionários
• Oficinas:

– Perguntas sobre Olinda;
– Linha do tempo histórica de Olinda.

• Roda de conversas
• Criação de uma Agenda 21
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MATERIAL E MÉTODOS

• Revisão bibliográfica
• Compilação de dados (Cartilha)
• Questionários
• Oficinas:
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QUESTIONÁRIO INICIAL



DIGITE O TÍTULO DO SLIDE

Digite o texto



QUESTIONÁRIO FINAL





MATERIAL E MÉTODOS
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MATERIAL E MÉTODOS

• Revisão bibliográfica
• Compilação de dados (Cartilha)
• Questionários
• Oficinas:

– Perguntas sobre Olinda;
– Linha do tempo histórica de Olinda.

• Roda de conversas
• Criação de uma Agenda 21



RESULTADOS PARCIAIS

Dados dos questionários iniciais:

• Educação ambiental: Pouco ou nenhum conhecimento;

• Olinda Patrimônio da Humanidade: Pouco ou nenhum 

conhecimento;

• Visitação ao sítio histórico; Somente os alunos que moram 

nas proximidades;

• Você conhece algum atrativo?: A maioria conhece o alto da 

Sé.



ATIVIDADES FUTURAS

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

COLÉGIO

ESTADUAL DE 

OLINDA
APLICAÇÃO DO 

QUESTIONÁRIO

FINAL;

RESULTADO DA 

AGENDA 21.

ESCOLA 

SIGISMUNDO 

GONÇALVES

ESCOLA 

GUEDES

ALCOFORADO



REAPROVEITAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS 
NO IFPE - CAMPUS RECIFE

BOLSISTAS: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA FILHO
SAMARA CARLENE S. DE OLIVEIRA

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE

SL 01



INTRODUÇÃO

O reaproveitamento da água através de sistemas de captação de
água pluvial torna possível minimizar o consumo de água potável,
diminuir problemas com falta de água e preservar o meio ambiente,
contribuindo para evitar a escassez dos recursos hídricos.

(MARINOSKI & GHISI, 2008)

SL 02



O reuso de água se constitui em
prática de racionalização e de
conservação de recursos hídricos,
conforme princípios estabelecidos
na Agenda 21, podendo tal prática
ser utilizada como instrumento para
regular a oferta e a demanda de
recursos hídricos.

(CONSELHO NACIONAL DE 
RECURSOS HÍDRICOS, 2005)

INTRODUÇÃOSL 03



AUMENTO DA 
DEMANDA

↑ CONSUMO DE 
ÁGUA EM 6X 

(NAS ÚLTIMAS 5 
DÉCADAS)

↓ ESTOQUES 
APROVEITÁVEIS

E O DESPERDÍCIO 
COM 

VAZAMENTOS 
ATINGE ATÉ 50% 

DA ÁGUA.

INTRODUÇÃO

(REVISTAPLANETA, 2009)
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OBJETIVO GERAL

Implantar um modelo experimental
didático de reaproveitamento de
água de chuva, buscando promover
a sensibilização ambiental de toda a
comunidade envolvida, quanto aos
aspectos de uso sustentável da
água.

SL 05



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Buscar parcerias com empresas de tubos, conexões e
reservatórios para aquisição de materiais;

 Dimensionar o reservatório e estabelecer a demanda de água
para usos não potáveis (lavagem de pisos e irrigação);

 Verificar área de captação e dados pluviométricos;

 Montar o modelo experimental de captação e reaproveitamento
de água da chuva;

 Sensibilizar a comunidade acadêmica quanto a importância do
aproveitamento e reuso da água de chuva.

SL 06



OBJETIVOS ALCANÇADOS

 Confecção do modelo experimental de captação de água de
chuva;

 Levantamento e coletas de dados sobre a cobertura da edificação
e da pluviosidade do local para dimensionamento do reservatório
da água;

 Parcerias para reforma da casinha sustentável no Bloco F (IFPE);

 Inicialização de preparo de materiais instrucionais sobre
utilização de água de chuva para divulgação

SL 07



METODOLOGIA

 LOCAL DE DESENVOVIMENTO: IFPE - Instituto de Educação,
Ciência e tecnologia de Pernambuco, localizado na Avenida
Professor Luís Freire, 500 - Cidade Universitária, Recife - PE,
50740-540.

 PERÍODO DE VIGÊNCIA: fevereiro de 2017 a janeiro de 2018

ETAPAS DO PROJETO

 IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO: projeto de cunho extensionista
com objetivo de conscientização da comunidade acadêmica
quanto ao Reaproveitamento de recursos hídricos no IFPE.

SL 08



ETAPAS DO PROJETO

 ETAPAS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS: revisão de literatura +
pesquisa de campo + levantamento + análise de dados
hidrológicos do consumo de água no instituto e do volume de
chuva na região.

 IDENTIFICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO ATENDIDO: público
basicamente acadêmico (discentes, docentes, pesquisadores,
servidores públicos e voluntários) da instituição IFPE com
possibilidade de expansão externa.

 MATERIAIS E MÉTODOS UTILIZADOS: trena para medição do
local, computadores, papel, caneta, nível. Nos métodos foram
realizados: os bibliográficos, pesquisas de campo, visitas técnicas,
coleta de levantamentos de dados e análises experimentais.
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RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES PARCIAIS

Observou-se um razoável índice pluviométrico na região, onde a
implantação do sistema de reaproveitamento de recursos hídricos
através de telhados, permitiria a captação de água, reduzindo os
níveis de consumo de água ofertado pelo Companhia Pernambucana
de Saneamento.

SL 10



O campus Recife conta com cerca de 7.580 pessoas e no bloco F circulam
2.400 pessoas do total. O consumo per capita gira em torno de 8,025
L/hab.dia, de acordo com pesquisas realizadas, como mostra a tabela 1
abaixo.

RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES 
PARCIAIS
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2015-2016: foram 3551,2mm acumulados.

RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES 
PARCIAIS

Fonte: APAC
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RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES 
PARCIAIS

Fonte: APAC

Maiores índices:
- Mar/2016 (478,8 mm)
- Jun/2015 (449,4 mm)
- Jul/2015 (445,5 mm)

Menores indices:
- Out/2016 (13,7 mm)
- Nov/2016 (16,2 mm)
- Out/2015 (16,2 mm)

SL 13
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CASINHA – BLOCO F



RESULTADOS E CONTRIBUIÇÕES 
PARCIAIS

SL 15



PERSPECTIVAS FUTURAS

O cuidado com o reaproveitamento da água da chuva é uma
alternativa para minimização desses gastos e preservação do
ambiente, um compromisso estabelecido pelo instituto para com a
sociedade.

Situações envolvendo desperdício de água com atividades afins e
possível escassez gerou a necessidade da elaboração de um projeto
de aproveitamento da água da chuva, que poderá servir de incentivo
para a sua expansão em todas as instalações do IFPE.

SL 16
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SUSTENTABILIDADE E ENFRENTAMENTO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NA CIDADE DO 
RECIFE: DIAGNÓSTICO DA ATUAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO PODER PÚBLICO E DA 
SOCIEDADE FRENTE À VULNERABILIDADE DA CIDADE FACE AOS IMPACTOS DAS 

MUDANÇAS CLIMÁTICAS E DOS PROBLEMAS AMBIENTAIS

JENNEFER CABRAL, JULIANA DE CARVALHO, MARIANA ARAGÃO E 
PRISCILA LEMOS 

ÁREA TEMÁTICA: MEIO AMBIENTE
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1. INTRODUÇÃO
 Cidades

As cidades se constituem de aglomerados humanos, onde podem viver
em sociedade e atender suas necessidades individuais básicas.

 Urbanização brasileira

 Consequências ambientais da urbanização

Os centros urbanos, são as maiores fontes de poluição e produção de
resíduos.

 A importância da Sustentabilidade às mudanças climáticas;

 Vulnerabilidade de Recife em decorrência das alterações climáticas;



Mélo (2016)



1.1 SUSTENTABILIDADE
 Conferência de Estocolmo em 1972 – eco 

desenvolvimento (Sachs)

 Relatório Brundtland “nosso futuro comum”(1987)

“o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da
geração atual, sem comprometer a capacidade de atender as
necessidades das futuras gerações”.

 ECO 92

 Convenção sobre as mudanças climáticas



1.1 SUSTENTABILIDADE

Fonte: consumocolaborativo.blog.br



1.1 SUSTENTABILIDADE
 A sustentabilidade pode ser resumida como meios para

produzir, distribuir e consumir os recursos existentes de
maneira mais coesiva, como também economicamente
eficiente e ecologicamente possível (BARBOSA, 2008).

 Um importante passo para a sustentabilidade é o homem
pensar como parte integrante da natureza, para viver em
equilíbrio e respeitando seus limites.



1.1 SUSTENTABILIDADE
 Para se pensar em uma cidade sustentável é

preciso entendê-lo como um sistema evolutivo das
práticas de sustentabilidade, no qual requer, tanto
do poder público quanto de cada indivíduo da vida
urbana, o reconhecimento dos seus valores,
condutas acerca do assunto e comprometimento
(BOARETO, 2008, p.148).



1.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS
 No ano de 1972 foi criado um órgão especializado da Organização

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma) e em 1988 foi
instituído o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
(IPCC) na ONU para analisar o papel do homem no meio ambiente e
as variáveis climáticas. Estes foram importantes para a expansão de
estudos relacionados às mudanças climáticas em todo o planeta
(MOURA, 2016).



1.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS

 Mudanças climáticas e os seus impactos ambientais;

 Estudos realizados pelos pesquisadores do IPCC publicado em
Yokohama no Japão (2014)

 Ligação com o aquecimento global;

 Características de cada região;



1.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Recife:

 Ampla urbanização da orla /erosão costeira

 Ocupação irregular em encostas e regiões alagáveis

 Aumento crescente da impermeabilização do solo

 Aterro dos manguezais

 Extensa rede hídrica envolvendo 95 canais

 Como observa-se que Recife ocorre mudanças climáticas extremas
chuvas extremas e altas temperaturas



RESULTADO DAS AÇÕES ANTRÓPICAS

http://jconlineinteratividade.ne10.uol.com.br



RESULTADO DAS AÇÕES ANTRÓPICAS

Fonte: http://g1.globo.com 



RESULTADO DAS AÇÕES ANTRÓPICAS

http://noticias.r7.com



RESULTADO DAS AÇÕES ANTRÓPICAS

deolhonotempo.com.br



RESULTADO DAS AÇÕES ANTRÓPICAS

noticias.band.uol.com.br



Cenário atual e previsão de inundações referentes as consequências 
das mudanças climáticas com elevação de 0,5 m ou 1 m

Fonte: 

Araújo 

(2016)



Vulnerabilidade da costa dos estados da Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas e Sergipe

Fonte: Revista de 

Gestão Costeira 

Integrada (2010)



1.2 MUDANÇAS CLIMÁTICAS
 Recife e sua gestão;

 Projeto Urban – LEDS = desenvolvimento para modelos de baixa
emissão de carbono e resiliente à mudança climática



Resultados comparativos dos Resultados do Projeto Urban- Leds
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Residuos Industrial Residencial, Comercial, Institucional Transporte PC per cápita (eixo direito)

Média da amostra: 2,1 tonCO2e/hab. Benchmark: 2 tonCO2e/hab.



1.3 DECRETO 27.343 /2013
 Comitê de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas do Recife –

COMCLIMA

 Grupo de Sustentabilidade e Mudanças Climáticas – GECLIMA

• COMCLIMA

 Propor diretrizes a implementação de Politicas Publicas
direcionadas à sustentabilidade e redução de impactos ao sistema
climático

 Apoiar e incentivar programas e ações referente a educação
ambiental

 Propor medidas de padrões sustentáveis de produção e consumo



1.4 DECRETO 27.343 /2013
• GECLIMA:

 Realização dos inventários do Plano de Redução de
Emissões de Gases do Efeito Estufa(GEE);

 Estudos técnicos para a implementação de planos e
programas referentes a sustentabilidade e mudanças
climáticas

 Colocar metas a serem alcançadas



1.4 LEI 18.011/2014
 Política de Sustentabilidade e de Enfrentamento das Mudanças

Climáticas do Recife

 Nível municipal, de ações sustentáveis e de enfrentamento ao
fenômeno do aquecimento global.

 Entre suas diretrizes estão o aumento da permeabilidade do solo e o
combate à formação de ilhas de calor, decorrentes da urbanização,
através de medidas como a arborização.

 A lei também estimula construções sustentáveis pelo Programa de
Premiação e de Certificação em Sustentabilidade Ambiental, e obriga
empreendimentos de grande impacto ambiental a inventariar os
gases do efeito estufa emitidos.



1.4 LEI 18.011/2014
 A cada dois anos, é apresentado o inventário de emissões

do Baixo Carbono.

 No início de 2015, foi lançado o 1º Inventário de Emissão
de Gases de Efeito Estufa da Cidade do Recife.

 Em novembro de 2015, a prefeitura instituiu o Decreto Nº
29.220, que estabelece as metas de mitigação das
emissões de gases de efeito estufa para os anos de 2017 e
2020.

 Em dezembro de 2016, lançou o Plano de Redução de
Emissões de Gases do Efeito Estufa (GEE) - Recife
Sustentável e de Baixo Carbono.



2. Objetivos

Objetivo Geral

 Analisar a gestão da Política de Sustentabilidade e
Enfrentamento às Mudanças Climáticas do Recife a partir
do diagnóstico e capacitação do poder público municipal
focada nos desafios de produzir respostas aos eventos
climáticos extremos.



2. Objetivos
Objetivos Específicos:

 Identificar os programas, projetos e ações, além da
legislação afeita à temática das mudanças climáticas na
cidade do Recife;

 Analisar as informações e estudos disponíveis sobre
possíveis impactos das alterações climáticas sobre o
território urbano;



2. Objetivos

Objetivos Específicos:

 Realização de workshops de diagnóstico e capacitação de
especialistas, pesquisadores, tomadores de decisão e a
sociedade civil, incluindo representantes de setores
como o imobiliário e o da construção civil frente às
propostas de nova conformação no planejamento urbano
necessárias ao enfrentamento das mudanças climáticas e
a um modelo de desenvolvimento de baixo carbono;



2. Objetivos

Objetivos Específicos:

 Elencar potenciais soluções a serem implementadas na
perspectiva de tornar a cidade mais resiliente, em
particular nas áreas de maior vulnerabilidade, e de
transitar para um novo padrão de ocupação do território a
ser definido no Plano Diretor da Cidade;

 Analisar a capacidade dos atores envolvidos sobre os
fatores climáticos exercerem influência no processo de
revisão do Plano Diretor Urbano da cidade do Recife.



3. PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS
1º Fórum Municipal da Semana da Água



3. PARTICIPAÇÕES EM EVENTOS

10ª edição do Comclima



4. PLANEJAMENTO DO WORKSHOP PILOTO
Visita ao Econúcleo Jaqueira

Fonte: 
Google Maps 
(2017)



4. PLANEJAMENTO DO WORKSHOP PILOTO

Visita ao Econúcleo Jaqueira



4. PLANEJAMENTO DO WORKSHOP PILOTO

Desenvolvimento do Logotipo do Evento de Extensão



5. CRONOGRAMA
Etapa 1B - Nos meses de Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho foram

realizadas pesquisas bibliográficas e coleta de dados secundários. Dessa
forma, foi possível a realização das seguintes ações:
 Identificar os programas, projetos e ações, além da legislação afeita à

temática das mudanças climáticas na cidade do Recife;
 Analisar as informações e estudos disponíveis sobre possíveis impactos

das alterações climáticas sobre o território urbano.

Etapa 2B - Analisar os conceitos apresentados nesses documentos com
base no referencial teórico da pesquisa



Etapa 3B- Em maio, junho, julho, agosto será organizado o Workshop
para a coleta de dados primários;

 Participar de workshop de diagnóstico e capacitação de especialistas,
pesquisadores, tomadores de decisão e a sociedade civil, incluindo
representantes de setores como o imobiliário e o da construção civil
frente às propostas de nova conformação no planejamento urbano
necessárias ao enfrentamento das mudanças climáticas e a um modelo
de desenvolvimento de baixo carbono.

5. CRONOGRAMA



Etapa 4B - Agosto - Setembro - Outubro - Novembro - Analisar e 
sintetizar os resultados dos workshops; 

 Elencar potenciais soluções a serem implementadas na perspectiva de 
tornar a cidade mais resiliente, em particular nas áreas de maior 
vulnerabilidade, e de transitar para um novo padrão de ocupação do 
território a ser definido no Plano Diretor da Cidade;

5. CRONOGRAMA



6. PERSPECTIVAS FUTURAS

 Desenvolvimento e realização do Workshop piloto no
EcoNúcleo Jaqueira

 Organização e realização de uma edição do ComClima

 Organização e realização do workshop de diagnóstico e
capacitação de especialistas, pesquisadores, tomadores de
decisão e a sociedade civil, incluindo representantes de
setores como o imobiliário e o da construção civil frente às
propostas de nova conformação no planejamento urbano
necessárias ao enfrentamento das mudanças climáticas e
a um modelo de desenvolvimento de baixo carbono.
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