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Justificativa 

A preservação ambiental das regiões costeiras é de suma importância para a manutenção da 

biodiversidade e equilíbrio ecológico. No Brasil, 80% das espécies de peixes comercializadas 

encontram-se ameaçadas ou são sobre-explorados. A região da Baixada Santista, no estado de 

São Paulo, sofreu grande degradação nos últimos cinquenta anos, visando o desenvolvimento 

das cidades litorâneas, como atrativos turísticos e meio de escoamento de mercadorias através 

do porto de Santos. Toda essa exploração da Mata Atlântica se expandiu para os manguezais e 

matas localizados um pouco mais ao sul, nas regiões de Iguape, Cananéia e Ilha Comprida, 

levando urbanização, agricultura e desmatamento à essas regiões tão ricas em biodiversidade. 

O Sistema Costeiro Cananéia-Iguape pode ser considerado um dos mais preservados do Estado 

de São Paulo, e mesmo assim ainda conta com uma degradação antrópica significativa.  

A educação ambiental, como instrução interdisciplinar, pretende conscientizar as pessoas para a 

defesa e preservação do meio ambiente natural e cultural, no interesse da vida, tanto a presente 

como a futura. Na comunidade costeira, pensando nas atividades a serem realizadas com 

pescadores e caiçaras, é importante para que compreendam que eles são parte integrante de 

histórias de resistência e principalmente parte de um sistema ecológico não predatório, que visa 

a manutenção dos métodos tradicionais, não comprometendo nenhum individuo integrante desse 

sistema. 

Objetivos 

O projeto tem como objetivo a conscientização da população local acerca dos problemas e 

impactos ambientais que se instalam na região e as possíveis mudanças que possam ameniza-

los. Para tanto, é preciso: 

 - Desenvolver atividades que sensibilizem e estimulem a preservação do ambiente marinho; 



- Demonstrar a importância da manutenção das comunidades costeiras para a preservação do 

meio ambiente, utilizando como ferramenta uma maquete explicativa, que será montada com 

informações de fauna, flora e historia da região de Cananéia. 

Metodologia 

Obtenção de material para interpretação e integração dos aspectos físicos, biológicos e 

históricos sociais da região, utilizando para isso indícios e recursos que o próprio ambiente de 

pesquisa proporcionará, durante o contato com a população local. Será necessário levantamento 

bibliográfico sobre educação ambiental e ferramentas para sua aplicação. As discussões 

previstas, partindo sempre dos elementos colocados pelos participantes, também serão 

atividades importantes para o desenvolvimento do projeto.  

O público alvo são jovens de 14 aos 18 anos, mas a capacitação será inicialmente aos 

professores, para, posteriormente, serem aplicadas nas salas de aula.  

Resultados 

O projeto encontra-se em andamento, atualmente na fase de elaboração da maquete temática e 

leituras sobre os métodos de aplicação da educação ambiental. O cronograma prevê a primeira 

aplicação no mês de fevereiro de 2013, chegando aos resultados finais em julho de 2013. 


