PROJETO IMPACTO AMBIENTAL ZERO

APRESENTAÇÃO

O PROJETO IMPACTO AMBIENTAL ZERO tem como missão junto ao
meio ambiente, minimizar os impactos ambientais decorrentes da realização de
eventos em áreas de preservação permanente para garantir a sustentabilidade dos
mesmos, fomentanto ao mesmo tempo, o turismo local junto as praias
Florianópolis-SC, desenvolvendo e gerando o efeito multiplicador para toda a
sociedade de um ambiente sustentável nas esferas social, ambiental e econômica.
Uma área natural pode receber turistas e a comunidade sob a ótica da
sustentabilidade, respeita sua capacidade de carga e conduz os visitantes dentro
de um comportamento ajustado pela educação ambiental. Vamos reviver o
desenvolvimento do turismo, verificar as atividades de lazer atuais, provenientes
da comunidade, empresas e dos turistas no contexto homem x natureza.Os
impactos ambientais muitas vezes são decorrentes pelo mau uso do solo por
empresas, comunidades e turistas que promovem eventos nestes espaços sem
considerar a conservação e a preservação da integridade física do ecossistema.

JUSTIFICATIVA

O PROJETO IMPACTO AMBIENTAL ZERO quer realizar ações para
minimizar os impactos ambientais decorrentes da realização de eventos em áreas
de preservação permanente(APPs), problemas estes que devem ser considerados
por instituições públicas de defesa e conservação do meio ambiente com a plena
participação da sociedade, tornando-a mais consciente sobre a conservação do
patrimônio natural da humanidade. Os impactos ambientais muitas vezes são
decorrentes pelo mau uso do solo ocasionado por empresas, comunidades e
turistas que promovem eventos nestes espaços sem considerar a conservação e
preservação da integridade física do ecossistema. Uma área natural pode vir a
receber turistas e a comunidade sob a esfera da sustentabilidade passa a respeitar
sua capacidade de carga e conduz os visitantes dentro de um comportamento
ajustado pela educação ambiental. Um evento realizado em 2009 na praia do
Santinho já causou enorme impacto ambiental foi realizado novamente este ano,
deixando na referida praia, centenas de resíduos sólidos ( pedaços de madeira,
ferro, pregos, plásticos, alumínios e outros ) jogados ao longo da orla marítima,
espalhados pelo solo, todos muito prejudiciais ao meio ambiente natural, além de
serem fatores de degradação da qualidade ambiental e paisagística, elementos
importantes para o desenvolvimento turístico.

OBJETIVO GERAL
Desenvolver ações para minimizar os impactos ambientais decorrentes da
realização de eventos em áreas de preservação permanente de forma a garantir a
sustentabilidade ambiental destas regiões.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Caracterizar os materiais utilizados na estrutura dos eventos e questionar
seu grau de nocividade no meio ambiente, conscientizar os atores envolvidos na
concepção da montagem e desmontagem da estrutura física do evento sobre a
importância de determinadas ações preventivas e corretivas, criar novas
estratégias preventivas para minimização dos impactos ambientais causados pelos
eventos e capacitar a comunidade local e funcionários das empresas de eventos
para coleta, retirada e destinação de resíduos sólidos para diminuição do impacto
ambiental em eventos realizados nas praias de ingleses e santinho
respectivamente.

METODOLOGIA A SER UTILIZADA

A Equipe trabalho do PROJETO IMPACTO AMBIENTAL ZERO
implementará um plano de ação ambiental corretivo para minimizar sobremaneira
os impactos ambientais e registrará o trabalho por meio da tomada de fotografias
acompanhando toda a operação das empresas promotoras de eventos, quando da
instalação e desmontagem de tablados e paucos para shows e outras formas de
eventos de praia, realizados nas Praias de Ingleses e Santinho. Alguns materiais
encontrados ao longo desta operação auxiliarão na coleta de outros. Os
funcionários das empresas de eventos passarão por uma capacitação feita pelo
Instituo Nacional de Tecnologia Social-INATES para aprender a reutilizar resíduos
sólidos, dando a destinação adequada para não gerar impacto ambiental nestas
praias. Serão também confeccionadas cartilhas educativas destinadas a
comunidade local e as empresas de eventos, possibilitando maior conscientização
da sociedade sobre a importância da preservação do meio ambiente, pois elas
servirão de instrumentos de orientação para a realização de eventos em áreas de
preservação permanente(APP).

AVALIAÇÃO DE PROCESSO OU PROCESSUAL

A evolução dos trabalhos para diminuição o impacto ambiental junto as
praias de Ingleses e Santinho para retirada de resíduos sólidos destes locais terá o
acompanhamento dos monitores ambientais, Coordenador Geral e ambiental do
Projeto IMPACTO AMBIENTAL ZERO, inclusive com apoio e parceria dos Hotéis
da região e demais empresas que realizam ou vierem a realizar eventos nesta orla
marítima,já que o objetivo do projeto é de conscientizar os promotores, e as
empresas de eventos a manterem estas praias limpas com e retirada de resíduos
sólidos após a realização destes, aumentando desta forma, a frequência de
turistas nestas praias e o turismo local, inclusive dando a destinação adequada a
este material. Pedagogicamente para que haja melhor conscientização dos
profissionais de eventos, serão ainda confeccionadas cartilhas educativas a
comunidade para distribuição local e o resultado do projeto será medido pelo grau
de satisfação dos turistas nestas praias durante o ano todo, sendo o principal
instrumento de feed back(indicador de resultado)para medir os resultados que o
projeto pretende alcançar. Consciência ecológica é um sentimento que leva as
pessoas a valorizarem e preservarem o lugar onde moram, levando-se em conta a
existência da natureza.

AVALIAÇÃO DE RESULTADOS

Com a implantação do Projeto IMPACTO AMBIENTAL ZERO, teremos
praias mais limpas para uso da comunidade local e de turistas, contribuindo desta
forma para melhoria da imagem das praias catarinenses, comunidade local
ecologicamente mais consciente sobre a importância de se manter as praias
limpas e empresários do setor de eventos mais conscientes sobre suas
responsabilidades socioambientais para diminuição do impacto ambiental causado
após a realização de seus eventos em orlas marítimas, com destaque as praias de
Ingleses e Santinho, locais de implantação do Projeto, numa atitude coletiva de
respeito a natureza e ao meio ambiente .

AVALIAÇÃO DE IMPACTO

O Instituto Nacional de Tecnologia Social-INATES em parceria com o
Hotel Costão do Santinho pretendem ampliar o apoio e oferecer auxílio técnico
ambiental para as empresas que realizarem eventos nas praias de Ingleses e
Costão do Santinho para diminuição do impacto ambiental causado em
decorrência da realização de eventos em praias. Ter como parceiros diretos
empresas de eventos e hotéis localizados em frente a outras praias . Como o custo
do projeto é relativamente barato, o objetivo é de conseguir com parceiros,
patrocínio na forma de material educativo(cartilhas) para conscientizar a
comunidade local e empresários do setor de eventos, falando sobre a importância
de preservar a natureza. O INATES pretende divulgar o projeto por meio de
exposição da logomarca em: uniformes, site, flyers, camisetas, banners com a
logomarca do patrocinador.

COMUNICAÇÃO

A empresa que patrocinar este projeto de relevância sócioambiental,
terá sua logomarca afixada em todas as peças impressas do projeto e será
mencionada como patrocinadora, em entrevistas, artigos e outras peças de
difusão, incluindo folders, panfletos, banners e outros impressos, mala direta,
bonés, camisetas e uniformes, caso sejam confeccionados pelo INATES e estejam
previstos na planilha de custos do projeto. Será divulgado no site do INATES
mediante autorização do patrocinador, a logomarca da empresa com o respectivo
endereço de seu site durante a vigência do contrato, uma vez que os acessos de
usuários são feitos nacionalmente, em virtude da temática trabalhada pela
entidade.

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

A implantação deste projeto nas praias de Ingleses e Costão do
Santinho localizadas na cidade de Florianópolis-SC ou em outras regiões
litorâneas do Estado de Santa Catarina e do Brasil, dependerá da aquisição
de patrocínio de empresas e parcerias com comerciantes, empresários do
setor, incluindo apoio dos governos municipal, estadual e federal,
respectivamente.

