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I. Atividades de Participação em Conselhos, Comitês, Palestras: 
 

05.01 – Participação no Subcomitê de Bacias Lagunares Lagoa Rodrigo de 
Freitas (SCBLLRF – CBH BG), representante - associado Paulo Fernando 
Garreta Harkot (continuação) 
 
25.02 – Participação na Câmara Setorial de Economia do Mar e Águas 
Continentais, representante – associado Juaci Araújo de Oliveira. 
 
27.02 – Participação na Câmara Técnica da Certificação Praia Limpa - 
SEMA/CE (continuação), representante – associado Juaci Araújo.   
 
01.03 – Participação no Conselho Gestor da respectiva Unidade de 
Conservação SEMA/CE (continuação), representante – associado Juaci 
Araújo.    
 
29.03 – Participação na Comissão de Estudo Especial de Gestão de 
Resíduos Sólidos e Logística Reversa (ABNT/CEE-246) da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas, representada pela associada Andréa Portugal 
Fellows Kuhnert Dourado. 
 
25.03 – Participação da elaboração da revisão do Plano Diretor de 
Desenvolvimento Urbano Sustentável e da Lei de parcelamento, uso e 
ocupação do solo da cidade do Rio de Janeiro, pelo representante da ABLM, 
o associado Ricardo Picanço Portugal. 
 
27.06 – Participação na Câmara Setorial da Economia do Mar e Águas 
Continentais – SEMA/CE, representante – associado Juaci Araújo. 
 
02.08 – Participação no Conselho do Monumento Nacional do Pão de Açúcar 
como representantes da ABLM: Caio Salles e Edmar Bastos. 
 
21.11 – Apresentação dos objetivos da ABLM na interface com o SCBLLRF – 
CBH BG, por Marlise Araújo, no evento de comemoração dos 51 anos do 
Planetário do Rio de Janeiro.  
 
16.12 – Palestra realizada na Elerj – escola de cursos de extensão da ALERJ, 
ministrada por Marlise Araújo e Paulo Harkot: “Lixo e microplástico nas águas: 
um problema sem regulação legal.” - https://www.youtube.com/watch?v=e-
ql4ojFxN0&t=11s 

 
 

II. Atos Administrativos: 
 

• Cadastro Nacional de Entidades Ambientalistas (cnea@mma.gov.br) 
– atualização confirmada; 
• Registro do novo Estatuto para atender as exigências do Ministério 
da Justiça (MJ) – realizado; 
• Registro da Ata da Assembleia Ordinária de 2021 – realizado; 
Atualização do registro de OSCIP – em andamento no MJ 

https://www.youtube.com/watch?v=e-ql4ojFxN0&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=e-ql4ojFxN0&t=11s
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III. Atividades do Conselho Gestor (Deliberativo + Fiscal) 
 
 34 reuniões para planejamento, alinhamento e deliberações, com 

duração média de 2 horas = total 68 horas. 
   

IV. Mídias sociais:  
 
 Reativação do Facebook – ainda em construção; 
 Publicações no Instagram – cerca de 60 posts, 2469 seguidores. 
 Site da ABLM – 2 relatórios (técnico e anual 2021) e 2 artigos 
publicados no blog. 
 

V. Campanhas e projetos elaborados: 
 
25.01 – Proposta submetida ao Fundo Canadá para Iniciativas Locais: 

Guardiãs do Mangue de Pedra, Búzios no tema - Ações ambientais e com foco na 
adaptação e mitigação de ações climáticas. 

 
05.02 – Participação na Consulta pública sobre o decreto que regulamenta o 

§ 1º do caput do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, e institui o 
sistema de logística reversa de embalagens de vidro. 

 
22.02 – Proposta submetida ao edital  SDG GOOD PRACTICES da United 

Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA): “ Station itinérante 

environnementale (SIE) diffusant la culture océanique parmi les jeunes des 

communautés côtières de Ceará. Sa mission: renforcer le réseau des Gardiens 

des mers et des rivières et de contribuer aux objectifs de l’Agenda 2030.” 

29.03 – Entrevista para podcast no programa SUSTENTA+ 
Tema: sustentabilidade/ meio ambiente, participação da associada Marlise 

araújo – microbiologista ambienta/ presidente da ABLM, com as apresentadoras: 
Thais Magalhães e Vanessa Polon 

 
05.04 – Participação na elaboração de carta-repúdio à proposta do governo 

de flexibilizar a construção de grandes resorts, em áreas costeiras e marinhas 
gerando risco para a preservação de ecossistemas já em risco, pedindo 
providências imediatas ao Congresso Nacional por meio de sua FRENTE 
PARLAMENTAR DO MAR. 

 
23.06 - Nota de repúdio contra a aprovação, elaboração, execução, 

concessão, licitação que tratem de transposição ou derrame de efluentes das 7 
ETEs da Prolagos na Bacia do Rio Una. 

 
23.06 – Projeto submetido ao edital da Fundação Boticário – Teia Camp 

Oceanos: “Guardiãs e Guardiões do Mangue de Pedra em Búzios” – não 
contemplado. 
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22.09 – Expedição “Praia Local, Lixo Global” – projeto piloto realizado em 
parceria com o Instituto Route, com um trajeto de 50 km ao longo da costa da 
Península de Maraú, BA, com o objetivo de monitorar e diagnosticar os resíduos 
sólidos coletados com protocolo de transectos – detalhes no site da ABLM 
(relatórios técnicos). 

 
30.09 – Proposta submetida ao edital de Projetos Socioambientais das 

Empresas Eletrobras: “Projeto Verde Mar” – não comtemplado. 
  
21.12 – Contribuições para o PNRH 2022 – 2030, relacionadas a Oficina 

Nacional de Consolidação dos Programas e Ações do PNRH. 
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VI. Atividades do Projeto BG500 sob a coordenação de Edmar 
Bastos. Rio de Janeiro, 2021: 

 
 Monitoramento de fauna e lixo no mar, limpeza de areia e costões, 

remoção de lixo submerso com resgate de fauna associada, remoção de lixo 

flutuante, atividades de divulgação científica e ações de sensibilização e educação 

ambiental com escolas e público em geral frequentador da praia da Urca. 

 

Foram realizadas 5 atividades de campo com 6 escolas, tendo sido necessário 

adaptar os protocolos de segurança sanitária para atender os grupos de 

professores e alunos: redução no número de pessoas envolvidas, uso permanente 

de máscara, distância social e sem possiblidade de manusear o material. No total, 

147 pessoas foram envolvidas de forma direta. Na Escola Municipal Gabriela 

Mistral foi realizada 1 atividade de sensibilização ambiental e combate a geração 

de lixo no mar que alcançou em torno de 150 pessoas de forma direta ao longo do 

dia. Houve ainda 1 atividade com um grupo de pais e filhos alcançando o total de 

20 pessoas.  

 Para o monitoramento de fauna e lixo no mar foram realizadas 9 ações 

individuais que, embora não voltadas ao atendimento de público, alcançou dezenas 

de frequentadores da praia da Urca com o trabalho de sensibilização e educação 

ambiental.  

Resultados obtidos: 

 Resíduos sólidos removidos de areia e costão - 13kg de material (9kg 

resíduos, 4kg rejeitos) 

 

 Resíduos sólidos removidos do oceano - 12kg de material (10kg 

flutuante, 2kg submerso com mais de 300 pequenos organismos resgatados e 

devolvidos ao oceano). 

Praia da Urca – Edmar Bastos recomeçando as atividades com segurança 
sanitária adequada. 
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Praia da Urca – Colégio Franco Brasileiro – ensino fundamental 
 

 
Praia da Urca – – Colégio Franco Brasileiro – ensino médio 
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                Escola municipal Gabriela Mistral – praia Vermelha  
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O BG500 participou do evento de mutirão de limpeza de praia e sensibilização 

ambiental realizado no dia 04 de dezembro na Praia Vermelha – idealizado pelo 

Projeto Verde Mar com a parceria de várias instituições com seus respectivos 

projetos: Projeto Aruanã, Instituto Ecosurf, Projeto Ilhas do Rio/Mar Adentro, Projeto 

Coral Vivo e Projeto Meros do Brasil – os dois últimos integram a Rede Águas da 

Guanabara – REDÁGUA. Contou com o apoio da Prefeitura do Rio de Janeiro, 

Bondinho Pão de Açúcar, ABLM, Mami Wata, Pãp de Açucar e da Urca e paisagem 

Carioca.  

Objetivos: promover a sensibilização ambiental e divulgação científica; 

realizar o monitoramento do lixo submerso como resgate de fauna associado e 

lançar um manifesto pela proibição da pesca predatória embarcada dentro da 

enseada da Praia Vermelha e a criação do Santuário Marinho da Paisagem Carioca 

alinhada a regulamentação da atividade de pesca recreativa na região. Entre as 

atividades desenvolvidas o destaque foi a remoção de resíduos sólidos da areia, 

todos com grande potencial de virar lixo no mar.  

Infelizmente os mergulhadores não puderam realizar a coleta pelas más 

condições da água gerada por uma maré vermelha que tirou a visibilidade mínima 

para realizar o trabalho. O público alcançado estimado – frequentadores da praia 

no momento da ação – cerca de 100. 

Na tabela abaixo os resultados obtidos da coleta realizada na areia com a 

participação de voluntários. 
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ITENS COLETADOS EM AÇÃO DE 30 MIN QUANTIDADE 

Lata de alumínio 10 

Tampinha de metal 285 

Canudinhos 638 

Pedaços de alumínio 37 

Pedaços de cera de vela 12 

Lacres metálicos de lata 25 

Tampas e lacres de garrafa PET 130 

Talhes plásticos e pedaços de talheres 51 

Pedaços de ferro 02 

Pedaços de vidro 26 

Garrafas de vidro 01 

Copos e pedaços de copos plásticos 97 

Tubos plásticos tipo Eppendorf 06 

Saches de condimentos 05 

Brinquedo plástico 05 

Isqueiro plástico 02 

Filtro de cigarro 1.000 

Máscara (Covid) 04 

Pedaço de tecido 06 

Fralda descartável 04 

Maço de cigarro 05 

Chinelo 02 

Churrasqueiro 01 

Lata de alumínio 10 
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 Participação no evento Expedição Voz dos Oceanos, de 13 a 17 de outubro. O 

BG500 apresentou sua abordagem sobre o tratamento necessário aos resíduos 

sólidos removidos do mar, principalmente o resgate da fauna associada a esses 

resíduos. A primeira etapa foi realizada na praia da Urca e a segunda em 

Búzios.  

Edmar Bastos e o casal Shurmann abordo do veleiro Kat no ato de entrega da carta-

manifesto “SOS Mangue de Pedra” elaborada pelas organizações locais e apoiada 

pela ABLM e outras instituições.  

  

 
 Participação 1ª Semana Lixo Zero na Região dos Lagos. O evento foi 

organizado com duas atividades: um cine debate, dia 27 de outubro, quando foi 

projetado o minidocumentário “Lixo Vivo” para um público de 35 a 40 pessoas, com 

posterior troca com o público. 
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 A segunda atividade foi uma amostra da fauna que se associa ao lixo 

submerso. Devido as condições sanitárias a ação não foi aberta ao público. 

 

 

 

 

Total de atividades – 6 com escolas; uma atividade com pais e filhos – 

frequentadores da praia da Urca; 9 de monitoramentos e resgate de fauna no Rio 

de Janeiro; Ação PV; Semana Lixo Zero – com resgate de fauna e cine-debate e 

resgate de fauna associada ao lixo submerso, e gravação com o casal de 

Shurmann, a bordo do veleiro Kat que partiu em nova expedição “Expedição Voz 

dos Oceanos”, em viajem por vários países. 
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VII. Resumo de Atividades do Projeto Limpando o Mundo sob a 
coordenação de Juaci Araújo. Ceará, 2021: 

 

JANEIRO 
 

Dia 10. Planejamento anual de ações pontuais de: a) monitoramento e 
limpeza em áreas naturais; b) Produção, edição e publicação nas redes sociais 
de material de sensibilização e informação ambiental de fotos e vídeos curtos e 
lives.  (educomunicação).  

 
Dia 17. Videomonitoramento e Limpeza na Praia de Iparana, município de 

Caucaia. Mais de120 itens recolhidos da linha de maré. Publicação de um 
vídeo curto da “Andada do Siri Bravo”. Primeira ação do ano alusiva a Década 
do Oceano.  

 
 
https://www.instagram.com/limpandoomundoceara/ 
https://www.instagram.com/ambientalestacao/ 
  
 
  

FEVEREIRO 
 

“SEM Carnaval, e pandemia sem plástico?”, durante o mês de fevereiro, 
foram postados material de sensibilização, fotos e vídeos curtos, nas mídias 
sociais, alertando e informando dos riscos e problemas dos descartes errado 
na zona costeira.  

 
https://www.instagram.com/p/CKJnc3Bh29E/?utm_source=ig_web_copy_l

ink 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Dia 12.  Monitoramento e Limpeza no Rio Ceará. Mais de 200 itens 

recolhidos da margem.  
 
Dia 10.  Monitoramento e Limpeza no Rio Ceará. Mais de 30 itens 

recolhidos da margem.  
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MARÇO 

 
Dia 22. Em alusão ao Dia da Água. Produção e edição de dois vídeos 

curtos e fotos educativas, para mídias sociais da Estação Itinerante Ambiental 
e Projeto Limpando o Mundo Ceará. Educomunicação.  

 
 
 

 
ABRIL 

 
Dia 23. Em alusão ao Dia da Terra. Produção de vídeos curtos de 

sensibilização para mídias sociais da Estação Itinerante Ambiental e Limpando 
o Mundo Ceará. Educomunicação.  

 
https://www.instagram.com/p/COA-

6lFBJRi/?utm_source=ig_web_copy_link 
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JUNHO 
 
Dia 02.  Monitoramento Focal e recolhimento de resíduos sólidos do Rio 

Ceará. Vídeo curto “Toda Vida Importa” depois de produção e edição publicado 
no Instagram do Projeto Limpando o Mundo.  

 
 
 

 
 
 
 
Dia 05. Dia Mundial do Meio Ambiente. Remada ecológica e 

monitoramento e limpeza no Rio Ceará. Ação realizada com vários parceiros e 
moradores locais. Mais de 1000 itens foram recolhidos das margens do rio. 
Ação com 30 minutos, 15 pessoas e em uma área de 60 metros na linha de 
maré. Parte do material foi encaminhado para a reciclagem.  
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Parceria: Associação de Stand Up Paddle do Ceará – ASSUPCe, Top 

Live Sup, Espaço Cultural Albertu’s Restaurante, Nossa Iracema, Ceará 360 
Graus, e  ABLM.  

 
Produção de dois vídeos curtos educativos para mídias sociais da 

Estação Itinerante Ambiental e Limpando o Mundo Ceará.  
 

JULHO 
 
Dia 26. Dia Mundial de Proteção dos Manguezais. Monitoramento e 

recolhimento de resíduos do Rio Ceará. Produção de um vídeo educativo para 
mídias sociais da Estação Itinerante Ambiental.  

 
Parceria: Associação de Stand Up Paddle do Ceará – ASSUPCe, Top 

Live Sup, Espaço Cultural Albertu’s Restaurante e  ABLM.  
 
 

SETEMBRO 
 

Dia 15. Live da Certificação Praia Limpa 

 
 
Dia 25. Participação na Limpeza na praia de Iracema com sensibilização 

ambiental, 8 horas. Participação de 50 voluntários.  
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Realização: Associação Novo Encanto e Ecológica e Instituto Iracema.  
Parceiros: Ablm CE/ Projeto Limpando o Mundo, Escola Nocrazzy Paddle, 

Escola de Capoeira Água de Beber. 
Apoio: Secretária de Meio Ambiente e Urbanismo de Fortaleza/ SEUMA.  
 
 
https://www.instagram.com/p/CUQnkhJLrW_/?utm_source=ig_web_copy_

link 

 
Dia 22. Denúncias e sensibilização pelo Instagram do Limpando o Mundo 

CE, sobre esgotos estourados no entorno da Lagoa do Porangabussu. Um dos 
afluentes do Rio Ceará e aquífero, integrantes da bacia hidrográfica de 
Fortaleza. A elaboração das denúncias contou com a participação de membros 
da ABLM para fortalecer os argumentos técnicos e legais.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

https://www.instagram.com/p/CUQnkhJLrW_/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CUQnkhJLrW_/?utm_source=ig_web_copy_link
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NOVEMBRO 
 

Dia 12. Palestra online com alunos do quinto semestre do Curso Nacional 
de Graduação em Saneamento Ambiental da Faculdade Uniasselvi.  
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DEZEMBRO 

 
Participação no XI Encontro Sesc Povos do Mar. 12 a 16  
Atividades:  
 
Dia 13. Roda de saberes. Transmissão ao vivo no canal do Youtube do 

Sesc Ceará. 
“ O Patrimônio natural, ações de educação ambiental e preservação em 

áreas de manguezais”.  
Juaci Araujo – ABLM CE/Limpando o Mundo 
Mestre Pio e Lindomar Gomes / Pescando Informações  
Rusty Sá Barreto – Ecomuseu do Mangue   
 
Dia 14. Fragata Viva o Mangue Vivo. No Barco Marta II com 15 pessoas, 

o educador ambiental, Juaci Araujo, promoveu uma interpretação ambiental e 
propiciou o diálogo com povos indígenas, mestres pescadores e com a cultura 
popular local. Duração do percurso de navegação: uma hora. 

 
Dia 15. Exposição de Informação e Sensibilização Ambiental sobre o 

problema do plástico no Oceano “Povos do Mar Conexão Oceano”.  15/12 
 
Intervenção com Limpeza de Praia. Uma ação de coleta de resíduos 

sólidos com duração de 01 hora na praia de Iparana, Caucaia, foram recolhidos 
mais de 130 itens, e foram levados para i uma intervenção junto a exposição 
“Povos do Mar Conexão Oceano”.  

 
Local: Praia de Iparana (Caucaia) e Rio Ceará (Fortaleza)  
Realização: Sesc Ceará e FECOMERCIO  
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https://www.youtube.com/watch?v=qnjjCX2joXU&t=27s 

 

 


