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AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 2020



AÇÕES EDUCATIVAS – Pré
pandemia



Parque Estadual da Lagoa do Açu 
Entrega de Materiais doados pela Porto do Açu 

Resumo: Suporte de materiais prestado pela Porto do Açu ao Parque Estadual da Lagoa do Açu,
na confecção de aventais para usuários comerciantes de área do Parque, bem como de placas
de ordenamento de atividades que podem ou não serem realizadas nas áreas do PELAG.

Janeiro/2020



Solturas Públicas – filhotes de Tartarugas Marinhas 

Trabalhar a educação 
ambiental com escolas 
municipais, população 
local e veranistas das 
praias da região e  
sensibilizar a 
população sobre a 
espécie, levar 
conhecimento e 
estimular as boas 
práticas ambientais na 
área de desova da 
espécie tartaruga 
cabeçuda. 

Janeiro/ Fevereiro 2020 
Atafona, Farol de São Tomé, 
Grussaí, Açu, Iquipari 1.100 pessoas contempladas





Visitas ao Viveiro de Mudas – RPPN Caruara

O Programa de Visitas Portodos é uma 
ferramenta de comunicação social com o 
objetivo de aproximar a comunidade do 
Porto do Açu. Nele, são realizadas visitas 

guiadas ao empreendimento, como 
também a Reserva Caruara. 

27/02 – Comunidade do Açu – 33 pessoas 

13/03/2020 – Escola Dr. Newton Alves 
Atafona - 37 pessoas 



Ações Educativas Trânsito 

As ações educativas com foco no trânsito
seguro foram realizadas nas escolas
localizadas em vias de acesso do
empreendimento.

Escolas das Localidades de Degredo, 
Cajueiro e Água Preta 

110 alunos sensibilizados



AÇÕES EDUCATIVAS – Pós 
pandemia



Plantio de Mudas – Secretaria de Meio Ambiente SJB e Aeropart

Junho/2020

Ação com Plantio de Mudas de restinga com a atual secretária de Meio Ambiente de São
João da Barra, Marcela Toledo e representantes da Aeropart (responsável pela instalação do
heliporto do Açu) na Reserva Caruara.



Programação Junho Verde

Campanha com programação dedicada ao colaborador,

com objetivo de incentivar práticas de mudanças

comportamentais necessários para a conservação dos

bens naturais e preservação dos habitats:

Palestra online, sobre a interface das iniciativas, ações e

atividades praticadas no Porto do Açu com as práticas

sustentáveis. Participação de 128 colaboradores.



Programação Junho Verde

Palestra COVID 19 e o Meio Ambiente,

com objetivo de sensibilizar os

colaboradores de como a atual crise de

pandemia está interligada aos problemas

de mudança climática e perda de

biodiversidade, que constituem grave

ameaça à nossa saúde e ao equilíbrio do

planeta. Participação de 210

colaboradores.

Aplicativo Niduu - aplicativo adotado pela empresa para

viabilizar treinamentos online – a unidade Meio Ambiente e a

Biodiversidade, com quiz interativo sobre o assunto,

disponibilizando ao colaborador conceitos sobre o papel do meio

ambiente e a importância da biodiversidade, principais ameaças e

a relação do Porto do Açu com a temática elucidados em seus

programas e projetos ambientais.



Programação Junho Verde

Como forma de valorização dos

colaboradores que participaram da dinâmica,

foi disponibilizado aos 20 primeiros

colocados, uma cesta com produtos

agrícolas oriundos da Vila da Terra -

reassentamento rural criado pela Porto do

Açu Operações S/A – e brindes como

sacolas ecológicas.

Promoção de atividade interativa entre o

colaborador e seus familiares, os trabalhadores

foram convocados a elaborar um desenho com

seus filhos, sobre o tema biodiversidade, premiando

aqueles que mais se destacaram na criação e

criatividade dos desenhos.



Em comemoração ao 08 anos da Reserva
Caruara, uma programação especial de
palestras foi direcionada aos colaboradores
do Porto do Açu.

Comemoração 08 anos da Reserva Caruara 

236 participantes



Comemoração 08 anos da Reserva Caruara 



Concurso de Vídeo – 08 anos Reserva Caruara 

No mês de aniversário da Caruara, foi promovido um
concurso de vídeo em comemoração aos 08 anos da
Reserva, com alunos do 6º e 7º ano do 2º segmento,
das escolas públicas e privadas de São João da Barra.

Os participantes receberam material 
informativo sobre a Caruara, com a 

proposta de expressar em vídeo, suas 
opiniões sobre a importância da 

Caruara para a nossa região. 



Concurso de Vídeo – 08 anos Reserva Caruara 

Julho/Agosto 2020
• 3 melhores vídeos premiados com 1 smartphone cada 
• 25 alunos Escolas Municipais de SJB – Parceria 

Prefeitura de SJB 



Campanha Combate às Queimadas

Para contribuir na conscientização de 
trabalhadores e comunidades do 

entorno do empreendimento, sobre
atitudes que corroboram para o início
de incêndios e queimadas na região, 

foram elaboradas peças de Whatsapp
com dicas para mitigar a ocorrência

dos eventos, bem como a quem
recorrer em casos de focos de 
incêndios e/ou queimadas nas
imediações do Porto do Açu. 



Participação PINT OF MILK 

466 visualizações  no Youtube

Desdobramento do Pint of Science, o Pint of Milk
teve sua primeira edição em 2020, com foco no
público infantil. Dentre a programação, foi realizada
uma contação de história, intitulada “Da Praia para
o Mato”, falando sobre a importância do
ecossistema de restinga e da RPPN Caruara na
preservação do mesmo, em São João da Barra.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Y1pLi4Jx9Pw&t=2038s

https://www.youtube.com/watch?v=Y1pLi4Jx9Pw&t=2038s


Participação na XVIII SEAGRO - UENF

43 Telespectadores

A Reserva Caruara participou da XVIII Semana
de Agronomia da UENF. Na ocasião, palestrou
sobre o histórico de criação da Reserva, as
atividades desenvolvidas com as comunidades
do entorno e sua ligação com os ODS e as
projeções futuras.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=-
xT3Z3vo-ao203 visualizações no Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=-xT3Z3vo-ao


Participação no 9º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade - UFRRJ

Link: https://www.youtube.com/watch?v=OFkqsOU-Htk&t=3515s

A Reserva Caruara participou do 9º
Simpósio de Gestão Ambiental e
Biodiversidade da UFRRJ. O evento foi
transmitido online para todos os inscritos
e apresentou trabalhos e iniciativas
desenvolvidas em todo o Brasil. A Caruara
participou do evento como levando as
práticas de educação ambiental
desenvolvidas no território como a
temática de restinga.

1.093 visualizações no Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=OFkqsOU-Htk&t=3515s


Ação Educativa – Colégio Eucarístico

Doação de Mudas, folder e  palestra 
sobre a importância da Caruara na 
preservação da restinga, dentro da 

campanha de Fraternidade do 
Colégio Eucarístico, com o tema: 

cuidados com o planeta. 

Novembro 2020 24 pessoas



O Comitê de Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (CBH-BPSI), organizou um webinar sobre a
abertura de lagoas costeiras na região em parceria com a Reserva Caruara. O objetivo do evento foi discutir e
analisar sobre o tema, na região norte fluminense.

Evento Abertura de Barra em Lagoas Costeiras 

403 visualizações  no Youtube, 
dois dias de evento

Link:  https://www.youtube.com/channel/UCFCmjcSlblUNourMIVCjumQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UCFCmjcSlblUNourMIVCjumQ/videos

