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INTRODUÇÃO
A poluição na Praia de Copacabana é um assunto que merece
atenção, pois a praia é um Patrimônio Cultural da Humanidade, e
eleita uma das praias mais bonitas do mundo. Vale ressaltar o
vínculo pessoal que a autora possui com o tema como uma
motivação. Através de sua vivência frequentando a praia sempre
com sua família, e a praia de Copacabana ser sua favorita. A partir
daí foi estabelecido o objetivo de avaliar o grau de poluição na
Praia de Copacabana e induzir uma reflexão da população que
frequenta o local. Há uma hipótese que, a ausência de educação
ambiental aumenta o descarte irregular de lixo na Praia de
Copacabana. Com isso, aumenta a poluição e a produção de lixo
no local.

METODOLOGIA

GRÁFICO 3: PERGUNTA SE OS FREQUENTADORES DAS
PRAIAS UTILIZAM ECOBAGS AO FREQUENTAREM O
LOCAL

GRÁFICO 4: PERGUNTA SE OS FREQUENTADORES DAS
PRAIAS SABEM O QUE SÃO ECOBAGS

PLATAFORMA PARA SENSIBILIZAÇÃO:

A pesquisa foi realizada a partir de uma pesquisa bibliográfica, que
conta com:
- A aplicação de um questionário para jovens e adultos do Rio de
Janeiro e São Paulo, com o intuito de saber a opinião e os
comportamentos dos frequentadores das praias;
- A escolha do Instagram como ferramenta para sensibilizar os
frequentadores da Praia de Copacabana;
- Perguntas feitas nos stories do Instagram do projeto, com o
intuito de saber o comportamento e opinião dos frequentadores
das praias;
- Foi criada uma conta no Twitter;
- Foram feitos contatos com a SEAS, SESC e COMLURB para
solicitar dados e propor parcerias. Aguardamos contatos das
empresas.
- Será agendada uma reunião com o Sub-Prefeito da Zona Sul do
Rio de Janeiro, para expôr ideias para sensibilizar os
frequentadores da Praia de Copacabana.

ORGANOGRAMA 2: ETAPAS DO SITE PARA SENSIBILIZAÇÃO

CONCLUSÕES
A partir da análise dos resultados do questionário, conclui-se que, para
diminuir a poluição na Praia de Copacabana, seriam necessárias
medidas como aumentar a quantidade de lixeiras na orla, acrescentar
mais lixeiras na faixa de areia, contratar mais funcionários para
limpeza. Expandir a ideia do uso das ecobags e utilizá-las ajudaria
bastante para evitar a utilização das sacolas plásticas ao recolher o lixo
produzido. E maior sensibilização das pessoas que frequentam o local
seria primordial para reduzir o problema. Está sendo desenvolvida uma
plataforma para sensibilização, que será fundamental na redução do
problema.

ORGANOGRAMA 1: METODOLOGIA DO PROJETO

RESULTADOS
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GRÁFICO 1: PERGUNTA SOBRE DESCARTE DO LIXO
PRODUZIDO AO FREQUENTAR A PRAIA

GRÁFICO 2: PERGUNTA PARA SABER COMO O
FREQUENTADOR DA PRAIA ACHA QUE PODE REDUZIR O
LIXO PRODUZIDO
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