
 
 

PREFEITURA DE VITÓRIA 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

Departamento de Áreas Verdes 
 
 

Projeto de Educação Ambiental 

Mangue Vivo 
Ação Integrada de Limpeza do Manguezal 

 

 
 

VITÓRIA – ES 
Agosto/2005 



 2 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREFEITURA DE VITÓRIA 

Secretaria de Meio Ambiente 

Secretário de Meio Ambiente: Antônio Tarcísio Correia de Mello 

Subsecretário de Meio Ambiente: Renato Carvalho Castro 

Diretora do Departamento de Áreas Verdes: Priscila Laurentino G. Merçon 

Chefe da Divisão de Ecossistemas: Luiz Henrique Muniz Aquino 

Diretora do Dep.de Educação Ambiental: Maria Lêda Oliveira de Muner 

Projeto de Educação Ambiental Mangue Vivo  

Elaboração do Projeto: Juarez Alves de Souza, Helena Bergi Sarlo, Edinéia 

Frederico de Oliveira, Luciene Araújo 

Coordenação Geral: Helena Bergi Sarlo 

 
 



 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desde 1998, a Prefeitura de Vitória realiza limpezas 

nos manguezais da Baía de Vitória, nos meses de 

outubro e novembro, para complementar o valor do 

seguro desemprego dos catadores de crustáceos, 

durante o período do defeso. Esse projeto foi 

interrompido em 2004, mas a partir da corajosa iniciativa 

do catador de caranguejo Juarez Alves de Souza que,  

diariamente após sua jornada de trabalho, recolhe lixo do 

manguezal,  o projeto foi retomado este ano.    
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Projeto Mangue Vivo 

Limpeza do Manguezal 
 

“O lixo só é lixo quando descartado em lugares 

inadequados e sem tratamento específico. Quando 

devidamente tratado o que antes era fonte de desperdício, 

passa a ser fonte de matéria-prima” (Solaris et al, 2001). 

 

1- Introdução 
 

Vitória é um arquipélago cercado por manguezais - ecossistema rico em 

matéria orgânica - refúgios naturais para reprodução, alimentação e proteção de 

muitas espécies da fauna e da flora. Também contribuem para sobrevivência de 

aves, répteis e mamíferos, muitos deles em risco de extinção.  

Devido a sua importância, o ecossistema manguezal possui legislação 

própria. No entanto, sofre diversos tipos de impactos que diminuem sua 

integridade e capacidade produtiva. O grande volume de lixo lançado nos 

manguezais é um dos principais  problemas enfrentado por esse ecossistema.   

A Secretária de Meio Ambiente de Vitória (Semmam) tem como um dos 

principais objetivos dessa nova gestão, desenvolver campanhas educacionais 

junto à população, orientando para a redução a quantidade de lixo gerada, a 

separação dos materiais e sua entrega nos postos de coleta seletiva (Ecopostos). 

Também otimizar o programa de educação ambiental nas escolas municipais, 

difundindo conhecimento juntos a professores e alunos.  

Com o objetivo de preservar os manguezais e evitar níveis ainda maiores de 

degradação, a Prefeitura de Vitória desenvolve uma série de projetos, muitos 

deles já bastante conhecidos como o Projeto Caranguejo. Mas as ações precisam 

ser intensificadas. Para garantir a sobrevivência dos manguezais é necessário o 

entendimento de que a responsabilidade é de todos.   

Nesse contexto, surge mais um projeto de preservação dos recursos 

naturais, o Mangue Vivo, que prevê ações coordenadas e permanentes de 

limpeza dos manguezais da região Metropolitana da Grande Vitória. O objetivo é 
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alertar a população para o problema, envolver o poder público e as comunidades 

que retiram sua renda dos manguezais da região e incentivar uma nova cultura de 

preservação.   

A primeira ação de limpeza será realizada na capital capixaba, nos dias 17 e 

18 de outubro. A meta é criar uma cooperativa de catadores de lixo dos 

manguezais, o que irá garantir uma renda extra aos catadores de crustáceos 

durante todo o ano.    

“No Brasil, anualmente, são desperdiçados 14 bilhões 

de toneladas de alimentos, o correspondente a 30% da safra 

e 6,7 bilhões de toneladas de materiais de construção, além 

de 20% de energia consumida em todo país e quase metade 

de toda água distribuída” (Solaris et al, 2001).  

 

2- Justificativa 
 

A geografia de Vitória “resultou” em um estreito relacionamento dos 

cidadãos com o mar e o aparecimento de diversas comunidades de pescadores e 

catadores de mariscos que sobrevivem dos recursos naturais do mar e manguezal  

As áreas dos manguezais são de extrema importância para as populações 

tradicionais e populações carentes residentes no entorno, uma vez que delas 

provém boa parte das proteínas (mariscos e peixes), tão essenciais para sua 

alimentação e renda. 

Para garantir a sobrevivência dos manguezais é necessária uma nova 

cultura de preservação. Não basta, por exemplo, realizar uma ação de limpeza, se 

a fonte causadora do problema não for eliminada. Essa ação pontual se justifica 

uma vez que, por meio dela, será possível demonstrar na prática que limpezas no 

ecossistema não resolvem o problema da degradação ambiental proveniente do 

lixo, se a fonte poluidora não for trabalhada. 

Estima-se que cerca de 40% do lixo produzido no Brasil não são coletados. 

Do que é coletado, a maior parte tem destino inadequado. As conseqüências são 

conhecidas: córregos, rios, canais, e praias repletos de resíduos, encostas com 

toneladas de lixo desmoronando na época das chuvas (Solaris et al, 2001). 
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À medida que compreendermos que o problema do lixo só se resolverá a 

partir de uma nova mentalidade que eduque e modifique os hábitos, e que as 

pessoas possam ir além do discurso, relacionando-se de forma mais responsável 

e saudável com o meio ambiente, conseguiremos minimizar os efeitos 

provenientes desse impacto. 

 Dessa forma, a ação de limpeza do manguezal objetiva demonstrar a 

necessidade de se desenvolver trabalhos no âmbito da educação ambiental, 

criando possibilidades para população transformar esses conhecimentos em 

novas atitudes. 

 

 3- Realização do evento 

 

 O início do projeto Mangue Vivo será nos dias 17 e 18 de outubro, 

coincidindo com o período do defeso do caranguejo de 2005. Os agentes 

envolvidos serão: universidades, Ong’s, Oscips, catadores de caranguejo, 

pescadores e comunidades ribeirinhas. 

As ações de limpeza irão ocorrer no turno matutino, de 8 às 12h, na região 

de Santo Antônio (especificação do local no item metodologia).    

 

4- Objetivos: 

 

² Mobilizar e sensibilizar a comunidade em geral para a problemática do lixo 

no ecossistema manguezal; 

² Visualizar o grau de degradação dos manguezais de Vitória provenientes da 

ação do lixo, e seus impactos negativos nesse ecossistema com relação a 

fauna e flora. 

² Informar a população sobre a situação atual de degradação dos 

manguezais de Vitória, por meio da mídia e folheteria.  

² Intensificar, por meio do trabalho já realizado pelo Departamento de 

Educação Ambiental (DEA), ações educativas para alunos das escolas do 

entorno dos manguezais no Parque Municipal Baía Noroeste, de Vitória 
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² Promover a limpeza dos manguezais do Município de Vitória 

² Divulgar a necessidade de cuidados no acondicionamento e disposição do 

lixo e verificação dos horários de coleta a fim de minimizar o problema no 

seu ponto de origem. 

 

5- Materiais e Métodos: 

 

5.1- Áreas da Ação 

 Os manguezais de Vitória ocupam uma área de aproximadamente 18 km2
, 

inserida entre quatro dos municípios que formam a Grande Vitória (Vitória, Vila 

Velha, Cariacica e Serra).  

O percurso por terra terá início no bairro Santo Antônio, em frente ao cais 

do Hidroavião, passando pelos manguezais do bairro Grande Vitória, Ilha das 

Caieiras e Redenção, com término da ação no bairro Resistência, em frente à 

empresa Corpus. 

 Por via marítima foram escolhidas três áreas de manguezais, sendo uma 

localizada em Vitória - Ilha do Cal ou Gaspar - e duas situadas no município de 

Cariacica – Costa do Cariacica e Manguezal de Porto de Santana. Nessas áreas, 

a limpeza se dará pelos próprios catadores de caranguejos participantes do 

projeto Mangue Vivo. .  

 

5.2 – Recursos Humanos, Equipamentos e Materiais: 

 

² 30 Garis; 

² 110 catadores de caranguejo da Grande Vitória; 

² 150 pessoas entre estudantes, Ong’s, Oscips, e população do entorno; 

² 1.500 sacolas de lixo de grande; 

² 20 rastelos; 

² 20 enxadas; 

² 20 pás; 

² 280 pares de luvas; 
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² 125 cestas básicas; 

² 500 camisas; 

² 500 bonés; 

² 5.000 folhetos; 

² Duas faixas da campanha: palanque e Parque Baía Noroeste; 

² 60 Revelações de fotos; 

² 60 Ampliações de fotos (20 x 30 cm); 

² Uma lata de tinta PVA de 18 litros branca; 

² Cinco (5) tubos de corantes; 

² 1.300 garrafas de água 500 ml; 

² 50 dúzias de bananas para dois dias; 

² 500 unidades maçãs para dois dias; 

² 500 unidades de outra fruta da época para dois dias; 

² Três caminhões basculantes; 

² Uma ambulância com equipe de socorro; 

² Um carro de som com microfone; 

² Um palanque coberto; 

² Uma unidade de Saúde disponível para atender as emergências; 

² Duas escunas com capacidade para 60 pessoas; 

² Um buffet de café de manhã para a escuna; 

² Uma apresentação de grupo musical; 

² Duas apresentações de grupo de teatro; 

² Sete rádios comunicadores; 

² 16 barcos a motor; 

² Três ônibus para o período de 7 às 13h; 

 

5.3 – Metodologia 

 

5.3.1- Ações que antecedem ao Evento 

 

Indicação dos representantes das instituições e inscrições 
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Decidiu-se enviar o convite aos representantes das faculdades e 

universidades, uma vez que a Educação Ambiental envolve todos os cursos 

superiores. Dessa forma, será pedido às instituições que indiquem os alunos 

selecionados para participar do projeto. Ufes, UVV e Faesa. Esses alunos, bem 

como os representantes de Ongs e Oscips convidadas, deverão participar de uma 

reunião para conhecer o projeto Mangue Vivo e fazer a inscrição.    

 

Cadastramento de catadores  

 

O cadastramento dos catadores de caranguejo utilizado pela Prefeitura de 

Vitória é o de 1998 e, por isso, se encontra defasado. Muitos catadores daquela 

época adquiriram outra profissão e deixaram a cata em segundo plano. Com o 

propósito de atualizar os registros dos catadores, está sendo realizado o 

recadastramento. No entanto, pouco mais de 40% dos profissionais foram 

recadastrados até o momento. 

Portanto, se faz necessária uma intensificação nesse processo, antes da 

ação de limpeza, para evitar que aqueles que vivem efetivamente da cata sejam 

prejudicados (tendo de dividir seu benefício com outro). Para um resultado eficaz, 

há necessidade de um funcionário percorrer os bairros nos quais residem os 

catadores, para fazer o cadastramento até o dia 07 de outubro.  

 

 

 

Visitas às escolas (DEA)  

 

Visita a escolas das áreas de influência direta da ação Mangue Vivo, 

quando os catadores de caranguejo abordarão a temática do lixo no manguezal 

sob sua ótica e, também, a realidade da profissão.  
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Divulgação (GAB/COM) 

 

O envio de convites para a imprensa, patrocinadores, parceiros e prefeitos,  

ocorrerá por meio da Secretaria de Comunicação com antecedência, por meio de 

e-mail, fax, telefone e matéria no site. 

 

5.3.2- Limpeza do manguezal 

 

 A abertura oficial do evento ocorrerá no dia 17 de outubro às 8h30, no Cais 

do Hidroavião, em Santo Antônio, onde haverá uma solenidade com a presença 

de autoridades e apresentação cultural do grupo de percussão Manguerê. A 

distribuição do material ocorrerá a partir das 8h. Os participantes serão separados 

em grupos. 

 O término das atividades de coleta ocorrerá às 12h. As equipes de terra irão 

partir da empresa Corpus, no bairro Resistência, enquanto as equipes marítimas 

iniciam a ação no Cais do Hidroavião. 

 Por terra, os participantes irão margeando o mangue e realizando a limpeza 

na área mais externa. A outra equipe fará a limpeza em regiões que o acesso 

ocorre apenas com embarcações. As ilhas de mangue foram apontadas pelos 

próprios catadores de caranguejo, seguindo o critério de importância na cata.  

Cada um dos três grupos marítimos contará com cinco embarcações a 

motor. Por terra, serão quatro equipes percorrendo os manguezais, desde Santo 

Antônio ao bairro Resistência.  

Nas ilhas, à medida que os catadores forem recolhendo o lixo, os sacos 

plásticos serão deixados na parte mais externa, para que os barcos possam 

recolhê-los e levá-los à margem, até os pontos de coleta do caminhão. Por terra, 

os sacos de lixo serão colocados à margem da rua para que os garis possam 

depositá-los nos caminhões caçambas, com destino para a Usina de Lixo de 

Vitória.  

Cada equipe terá coordenador da Prefeitura de Vitória e um sub-

coordenador, responsáveis por monitorar as atividades dos participantes e pelo 
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abastecimento de sacolas, água e frutas. Três ônibus irão acompanhando as 

equipes de terra, a fim de acelerar o trabalho onde não existe acesso ao 

manguezal, devido à geografia local ou a ocupação urbana desordenada. 

Os garis se dividirão em seis grupos: quatro acompanhando as equipes de 

terra, um para acompanhar o caminhão e um grupo atendendo as equipes 

marítimas.  

Na Usina de Lixo, após cada dia da ação da limpeza, deverá ser feito um 

levantamento da pesagem e triagem de resíduos coletados, para divulgação 

posterior. O objetivo é confirmar a pouca diminuição da quantidade de lixo de um 

dia para o outro, o que pode sinalizar que a limpeza dos manguezais não 

resolverá o problema. A melhor opção é um programa de educação ambiental que 

modifique hábitos e costumes da população, fazendo com que ocorra diminuição 

da quantidade de lixo produzida, deposição de lixo em locais adequados e coleta 

seletiva de lixo. 

No dia 18 de outubro, durante a programação da ação de limpeza haverá 

uma pequena solenidade, com replantio de uma área de manguezal. Essa ação é 

pioneira no município de Vitória e tem como finalidade recuperar áreas 

degradadas provenientes da ação antrópica, especialmente aquelas que são 

protegidas por lei com unidades de conservação e zonas naturais. O plantio será 

feito pelos participantes da ação limpeza Mangue Vivo. 

 

5.3.2- Educação Ambiental 

 

 A educação ambiental irá atuar em paralelo à ação de limpeza dos 

manguezais, no Parque Dom Luis Gonzaga (Baía Noroeste). O público será as 

crianças, principalmente das escolas do entorno dos manguezais, como Grande 

Vitória, Ilhas das Caieiras e Nova Palestina, além do público da Terceira Idade. 

 Com o intuito de proporcionar um contato mais íntimo com o ecossistema 

manguezal, sua fauna e flora, e desenvolver uma relação de respeito, amor e 

preservação da natureza serão organizadas visitas monitoradas ao Parque Dom 

Luis Gonzaga nos dias 17 e 18 de outubro de 2005. Também acontecerá um 
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passeio de escuna monitorado pelos nossos manguezais com o grupo da Terceira 

Idade, Projeto Conviver. 

Na semana do evento, haverá campanhas de sensibilização nas 

comunidades dos bairros Santo Antônio, Estrelinha, Grande Vitória, Ilha das 

Caieiras, Redenção, Nova Palestina e Resistência sobre os horários de coleta do 

lixo. Nessas campanhas é fundamental o apoio das associações de bairros. Por 

isso, deverão ser agendadas reuniões com lideranças em cada bairro envolvido na 

proposta, explicando o objetivo da ação, sensibilizando para a causa e 

incentivando a mobilização para a limpeza.  

 As oficinas de mosaico, com o tema manguezal e a oficina de biscuit, com o 

tema fauna marinha, farão parte da programação do Parque Dom Luis Gonzaga. 

Nas oficinas ambientais, de maneira divertida, as crianças serão estimuladas a 

interagir com o manguezal, aprendendo a respeitar e proteger a natureza.  

 A equipe do Projeto Turismo: Fonte de Saber e Renda da Ilha das Caieiras 

irá proferir uma palestra sobre o projeto e suas experiências. 

 Uma exposição de fotografia, sobre o tema manguezal, será montada no 

CEA do Parque Dom Luis Gonzaga, cujo objetivo é mostrar a constante perda do 

ecossistema manguezal para o homem, por meio de aterros, corte de vegetação, 

desaparecimento de espécies da fauna, queima, assoreamento e outras causas. 

Paralelamente á exposição no Parque, haverá mais duas exposições itinerantes, 

percorrendo as escolas municipais (dois dias em cada instituição de ensino), da 

área de abrangência direta da Ação de limpeza Mangue Vivo, durante o período 

de 15 dias. Nos dias 03 e 04 estarão acontecendo ainda como parte da 

programação de educação ambiental no Parque Baía Noroeste a apresentação da 

peça de teatro “O Mangue” que terminará com uma mobilização dentro do parque 

na qual as crianças farão a marcha de luta pela preservação do manguezal, 

repetindo frases de efeito.  
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6- Ações: 
 

AÇÔES Meses 
Elaboração do projeto  06/08 a 06/09 
Reunião com o representante da Semse 08 e 09 
Marcação final do percurso para limpeza 06 de setembro 
Escolha da área de replantio 09 de agosto 
Reunião Faculdades agosto/setembro 
Reuniões Ong´s, Oscips agosto/setembro 
Reuniões catadores de caranguejo setembro 
Reuniões com associação de moradores agosto/setembro 
Reuniões com prefeituras da Grande Vitória 05 e 09 de set.  
Reuniões com a equipe operacional agosto/setembro 
Reunião com o DEA agosto/setembro 
Reunião Assoc. de Pescadores da Praia do Canto 02 de setembro 
Cadastramento de catadores de caranguejo setembro 
Reunião com o setor de eventos setembro 
Preparação do terreno para o replantio setembro 
Recrutamento de mudas de espécies de mangue setembro 
Preparação das mudas para o plantio setembro 
Preparação do folheto do projeto  setembro 
Criação da logomarca do projeto  setembro 
Entrega do material para os participantes 30 de setembro 
Recolhimento do material emprestado 17 e 18 de outubro  
Entrega das cestas básicas aos catadores 19 e 20 de outubro 
Entrega do material à empresa 18 de outubro 
Entrega de material do projeto caranguejo ao DEA 30 de setembro 
Recolhimento da sobra material cedido ao DEA 10 de outubro 
Reunião final com o DEA setembro 
Envio de convite para empresa autoridades 26 e 27 de setembro 
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7- Orçamento 
7.1- Tabela de Custos  (sujeita a ajustes) 

Item de Despesa Quantitativo Valor Unitário R$ 
Valor Total 
R$ 

Serviços 
Garis 30 x 10h 9,95 2.985,00 
Sacolas de lixo de grande 1.500 15,80 (100 sac) 237,00 
Rastelos 20 12,50 250,00 
Enxadas 20 6,00 120,00 
Pás 20 7,50 150,00 
Pares de Botas 280 25,70 7.196,00 
Pares de Luvas 280 7,40 2.072,00 
Cestas Básicas 125 35,00 4.375,00 
Camisas 500 10,50 5.250,00 
Bonés 500 3,65 1.825,00 
Folhetos 10,5 x 15cm, 4/4, couchê 90g 5.000 841,00 841,00 
Faixa da campanha  2 120,00 240,00 
Criação artística e gráfica 2 300,00 600,00 
Sacolas plásticas (20 x 10) 1.200 8,90 kg (200 uni) 53,40 
Barro Vermelho 1m3 16,70  16,70 
Terra vegetal 2m3 235,20 470,40 
Areia Média 1m3 36,00 36,00 
Brita n°3 1m2 42,00 42,00 
Barbante 5 rolos 14,00 70,00 
Garrafas de Água 500 ml 1.300 5,10 pct  c/ 12 637,50 
Bananas 50 dúzias            1,60 dz 80,00 
Maçãs 65 kg 3,23 kg (550 uni ) 210,00 
Goiaba 95 kg 2,29 kg (500 uni) 217,00 
Caminhões basculantes 2 h/dia 40,19h X 10 803,80 
Ambulância com socorrista 1 X 2 dias 600,00 1.200,00 
Sonorização 1 400,00 400,00 
Palanque coberto 1 860,00 860,00 
Escuna para 60 pessoas 2 18,00 p/ ou 1.400,00 
Buffet - Café de Manhã para a escuna 60 7,00 420,00 
Apresentação de grupo musical  1 600,00 600,00 
Apresentações de grupo de teatro 2 350,00 700,00 
Rádios comunicadores 7 15,00 x 2 dias 210,00 
Ônibus para o período de 7 às 13h 3 480,00 1.440,00 
Oficina de mosaico 1 550,, 550,00 
Tinta PVA branca Suvinil 1 159,00 (18l) 159,00 
Corante p/ tinta PVA 5 tb 2,30 11,50 
Revelação de fotos 60 0,83 50,00 
Ampliação de fotos 20x30cm           60 1,34 80,00 
TOTAL 36.858,30 
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EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO MANGUE VIVO 
 

 
 

Nome Secretaria/Departamento Profissão 

1- Helena Bergi Sarlo Semmam/NPS Enga Florestal 

2- Edinéia F. de S. Oliveira Semmam /DAV/EC Geógrafa 

3- Luciene Araújo GabCom Jornalista 

4- Andréa Campos Rocha Semmam /DAV/EC Bióloga 

5- Ricardo Luiz Dantas Semmam /DAV/EC Biólogo 

6- Eduardo D. Barros Semmam /DAV/EC Geógrafo 

7- Luciano de Oliveira Assis Semmam /DCA/FI Técnico Agrícola 

8- Vânia Bayer Semmam /DCAV/FI Geógrafa 

9- Aleksandra M. Henriques Semmam /DEA/HORTO Historiadora 

10- Marcos Tito Marson Semmam /COS Estudante de Engo de 
Produção 

11- Antônio Miguel de Souza Semmam /DAV/AP Técnico Agrícola 

12- Walkíria S. Koehier Semmam /DEA  

13 – Carlos Eduardo Pinel Semse/DPL  

14- Jorge Luiz Matozinho  Semmam/COS  

9- Gustavo S’antana Semmam /DCAV/FI Historiador 
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8- Parceiros 
 
² Semse; 
² Semus; 
² Semas; 
² Secom; 
² Ufes; 
² UVV; 
² Faesa; 
² Ong´s; 
²  Ocips. 
² Associação dos Pescadores da praia do Canto  
² Iate Clube. 
² Prefeituras de Vila Velha, Serra, Cariacica, Santa Leopoldina e Santa Maria de 

Jequitibá. 
 
 
9- Referências Bibliográficas 
 
BATISTA, F. R. M. Caracterização física e comercial do lixo urbano no município 

de Vitória: Considerando a classe social da população geradora. Dessertação 
de mestrado. Centro tecnológico – Universidade Federal do Espírito Santo – 
UFES, Vitória. 2001. 

 
CARMO, T. M. S., BRITO-ABAURRE, M. G., SENNA-MELLO, R. M., ZANOTTI-

XAVIER, S., COSTA, M. B., HORTA, M. M. M. Os manguezais da baía norte 
de Vitória, Espírito Santo: um ecossistema ameaçado. Revista Brasil Biol., V. 
55, n. 4, p. 801-808, 1995. 

 
SCHAEFFER-NOVELLI, I. Manguezal: entre a terra e o mar. São Paulo, São 

Paulo. 1995. 64p. 
 
SOLARES, C.; LEITÃO, M. D.; PACHECO, TÂNIA, D. P. Nem tudo que é lixo é lixo: 

Noções de saneamento ambiental. Prefeitura de Vitória, Vitória, 2001.98 p. 


