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Cinturão Verde é uma área de preservação am

biental de 150 ha localizada na restinga do bairro 

do Pontal da Barra, em Maceió. Ali estão abrigados 

280 mil mudas, 200 espécies vegetais e 400 ani

mais silvestres. Essa reserva ecológica, criada em 

1987, ao lado da unidade de Cloro Soda da Braskem, com o intuito 

de possibilitar a recuperação ambiental da região, era inabitada e 

infértil e renasceu por meio da recuperação do solo, reconstitui

ção topográfica de dunas e recomposição da paisagem da Mata 

Atlântica de restinga. "Hoje é um novo habitat, que abriga animais 

e plantas", relata, emocionado, o engenheiro agrônomo Mário Ca

lheiros de Lima, coordenador do Cinturão Verde, que participou 

ativamente de sua implantação. 

A Estação Ambiental Cinturão Verde nasceu com o objetivo de 

ajudar o desenvolvimento natural da fauna e da flora, transfor

mando-se em um refúgio ecológico para aves e demais animais 

da circunvizinhança - um ambiente adequado para a fauna silves

tre local sobreviver e se reproduzir. 

Aberto à visitação pública, o Cinturão conquistou a outorga de 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em Alagoas (Unesco) e de 

Criadouro Conservacionista da fauna silvestre brasileira (Ibama). 

Em 2012, após uma década de contribuição da Braskem, mais 

de 180 mil pessoas já visitaram a Estação Ambiental. "As cerca 

de 1.300 pessoas que visitam o projeto mensalmente saem de lá 

com um conceito diferente de preservação. O Cinturão simboliza 

a conciliação entre o desenvolvimento tecnológico e o equilíbrio da 

natureza", diz Mário Calheiros. 

Além de proteger animais e flora, o Cinturão tem a missão de 

disseminar conceitos importantes, como desenvolvimento sus

tentável. Lá são promovidas diversas ações sustentáveis voltadas 

ao crescimento profissional das comunidades mais próximas, a 

exemplo das atividades de hidroponia e apicultura, realizadas em 

parceria com o Instituto Lagoa Viva. 

Hidroponia e pescadores de mel 
Hidro - água, ponia - trabalho. A junção dessas palavras tra

duz uma forma de combinar nutrientes para cultivar plantas sem 

o uso da terra. É uma técnica simples que visa baratear custos, 

usando cascas de arroz como substrato e reutilizando garrafas 

PET como recipiente. Nessa técnica foram capacitados 250 alu

nos. Parte da produção é destinada à merenda escolar. O restante 

é comercializado, e toda a renda é revertida para a comunidade. 

O projeto revelou-se de fundamental importância para a melhoria 

da qualidade de vida, uma vez que gera trabalho e renda para a 

população o ano todo. 

Já o projeto Pescadores de Mel mudou a realidade de dezenas 

de moradores da região lagunar de Alagoas. Catadores de caran

guejos, artesãos e pescadores encontram na apicultura uma nova 
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fonte de renda livre da sazonalidade. Hoje, mais de 100 fa

mílias recebem cerca de dois salários mínimos por mês, 

produzindo e comercializando mel, cera, pólen e própolis 

vermelha de Alagoas - variedade exclusiva da região. 

A apicultura permite ao pescador acrescentar um sa

lário a sua renda. Cinquenta pescadores-apicultores pas

saram a receber dois salários mínimos. A atividade apí

cola convive perfeitamente com as demais, e o produtor 

aprende a conciliá-la com a pesca e com a preservação 

da natureza", comenta Mário. 

Lagoa Viva: referência 
em educação ambiental 
Iniciado em 2001, no bairro do Pontal da Barra, o Pro

grama de Educação Ambiental Lagoa Viva promove semi

nários de formação continuada em educação ambiental 

para professores do Ensino Fundamental de Alagoas e 

cursos de capacitação para comunidades de pescadores 

do entorno das lagoas Mundaú e Manguaba, apoiando 

a geração de renda da população local e fomentando a 

sustentabilidade de ecossistemas da região. A iniciativa 

conta com o patrocínio da Braskem e com a parceria de 

40 secretarias municipais de Educação de Alagoas, em 

conjunto com a Secretaria de Educação de Maceió. 

"Ao longo dos anos, o programa contribuiu de forma 

relevante para a melhoria da qualidade de vida de mora

dores da comunidade e passou a ter grande importância 

para a região", conta orgulhosa Lenice Santos de Moraes, 

Presidente do Instituto Lagoa Viva. 

Com 11 anos de existência, o Lagoa Viva beneficia 40 

municípios alagoanos. "O professor é fundamental na 

formação do aluno. Por isso, levamos o conhecimento 

da educação ambiental para que ele desenvolva um novo 

olhar em relação ao meio ambiente e à comunidade. Nos

so desafio é plantar a sementinha nos municípios, para 

que eles toquem sozinhos o projeto," argumenta Lenice. 

Somente em 2011, o Lagoa Viva capacitou cerca de mil 

professores e beneficiou mais de 200 mil alunos de esco

las públicas de Alagoas. "Nosso trabalho visa sensibilizar 

o ser humano quanto à necessidade de respeitar o meio 

ambiente e valorizar os aspectos éticos, culturais e socio-

ambientais para estimular métodos sustentáveis de vida 

nas comunidades", diz Lenice. 

Izabel Cristina Alves é uma das professoras que es

tão sendo capacitadas pelo instituto. Na profissão há 

18 anos, ela trabalha na escola Dona Maria de Araújo 

Lobo, em Marechal Deodoro. Entrou para o Lagoa Viva 

em 2007, com o objetivo de atrair jovens para as questões 

ambientais. Seus alunos participam há dois meses das 

oficinas de gestores mirins. 
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"Eles ficaram mais responsáveis e conscientes, muda

ram a forma de agir: antes rabiscavam as cadeiras e pare

des da escola, e agora não fazem mais isso", exemplifica. 

E acrescenta: "Eles estão desenvolvendo palestras sobre 

educação ambiental para apresentar à comunidade". 

Além de ser um instrumento de educação ambiental, 

o programa também contribui para geração de trabalho e 

renda e preservação da cultura local por meio de cursos 

e oficinas. Essa capacitação é feita no Cinturão Verde, nas 

escolas e em espaços nas próprias comunidades. Além 

dos projetos de hidroponia e apicultura, há cursos de mú

sica, inglês, serigrafia e artesanato. 

Artesanato de filé e arte com plástico 
Uma das tradições mais fortes de Alagoas é o artesa

nato de filé (técnica que consiste no trançado da rede com 

linha de algodão e agulha feita de bambu, depois colocado 

em um tear, onde são feitos os pontos e bordados que 

formam belas peças). 0 Programa Lagoa Viva identificou 

essa vocação da comunidade, presente em todo o Com

plexo Estuarino Lagunar Mundaú-Manguaba, mas perto 

da extinção. Graças aos cursos que foram ministrados, 

essa tradição ressurgiu e, em quatro anos, 365 pessoas 

aprenderam os segredos da técnica. 

Em outra frente de contribuição, as oficinas de reutili

zação de garrafas PET ensinam a diversificar os produtos 

confeccionados, para que possam ser comercializados, 

gerando renda para as famílias a partir de materiais des

cartados que ganharam novo uso. 

"A oficina Arte com Plástico ensina o artesanato com 

um material útil e de fácil acesso, que agrega valor ao ar

tesanato local", enfatiza a artesã Cícera Cirilo, que ensina 

educação ambiental na prática para professores, alunos 

e comunidade. 

0 Cinturão Verde e o Instituto Lagoa Viva são projetos 

que contribuem para a melhoria da qualidade de vida da 

população, pois oferecem capacitação, assistência técni

ca e auxílio na confecção e comercialização de produtos, 

que geram trabalho e renda o ano inteiro, mudando a rea

lidade de dezenas de moradores da região. 
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Text Box
Fonte: Odebrecht Informa, São Paulo, ano 39, n. 162, p. 26-29, set./ out. 2012.




