
Projeto Toyota APA Costa dos Corais



PROJETO:
Ações de Fortalecimento Institucional da

Cooperativa de Trabalho Náutica Ambiental

Atividades Realizadas e Resultados Obtidos



Cooperativa de Trabalho:
Reuni trabalhadores de qualquer categoria profissional, para prestar

serviços, organizados num empreendimento próprio.

Objetivos Sociais:
Congregar profissionais em Serviços Náuticos,
Monitoramento, Educação, e Turismo Ambiental, no
exercício do ato cooperativo, com interesse comum e semexercício do ato cooperativo, com interesse comum e sem
finalidade lucrativa, compreendendo:

I. A prática de serviços náuticos, monitoramento,
educação e turismo ambiental em todas as dimensões
que estiverem de acordo com a capacitação profissional
do seu quadro de cooperados;



OBJETIVO GERAL:

• Promover ações de fortalecimento institucional da

Cooperativa Náutica Ambiental visando potencializar sua

PROJETO:
Ações de Fortalecimento Institucional da
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Cooperativa Náutica Ambiental visando potencializar sua

atuação na prestação de serviços voltados à criação e

operação de produtos ecoturísticos, monitoramento,

informação e educação ambiental.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Elaboração de um roteiro metodológico para seleção de área e qualificação

profissional de comunidades locais visando à implantação e o monitoramento

de futuras áreas de recuperação recifal.

• Estruturar uma tenda itinerante para fornecer informações ambientais e

turísticas sobre a região durante os finais de semana;

• Disseminar a Campanha Conduta Consciente em Ambientes Recifais,

Manguezais e Praias, aumentando a conscientização e a preocupação dos

usuários que vivem ou que utilizam para recreio o ambiente costeiro e fluvial;

• Construção de embarcação à vela (jangada) e seu resgate cultural através da

utilização de jangadas em passeios as piscinas naturais com mergulho livre -

Snorkelling;

• Produção de material de comunicação institucional;



Resultados do projeto em vigência

De agosto/2012 a Maio/2013

• 200 pessoas participaram do passeio às piscinas naturais com

orientações da Campanha Conduta Consciente em Praias e Ambientes

Recifais (Turistas, alunos de universidades e escolas)

• 335 adesivos produzidos e utilizados na divulgação da Cooperativa• 335 adesivos produzidos e utilizados na divulgação da Cooperativa

• 1.115 pessoas no facebook da Cooperativa

• 2.247 visitas ao blog da Cooperativa

• 01 notebook, 01 impressora e 01 pendrive para melhoria das atividades

administrativas da Cooperativa

• Confecção de duas embarcações a vela (Jangadas)

• Curso de navegação a vela com cooperados e membros da comunidade 

local;



Além do Projeto Toyota 
APA Costa dos Corais



• Passeio de Jangada a Vela para as

Piscinas Naturais em Tamandaré.

- Confecção de duas Jangadas

através do Projeto Toyota APA

Costa dos Corais, em parceria com

a SOS Mata Atlântica.



Curso de Navegação a Vela

• Curso de navegação com o

apoio do Projeto Toyota APA

Costa dos Corais, em parceriaCosta dos Corais, em parceria

com a SOS Mata Atlântica.



Leve do ambiente somente memórias e fotografias



2. Trilhas Terrestres

• Três guias (cooperados);

• Um monitor local (cooperado);

• Manguezais; Restinga; Mata

Atlântica.Atlântica.





3. Serviço de Apoio à Pesquisa

• Condução de Embarcação (Aquaviários Cooperados)

•Monitor ambiental (Cooperado)



4. Prestação de Serviço à Projetos

• Projeto Meros do Brasil;

• Programa de monitoramento do peixe-boi;

• Fundação Mamíferos Aquáticos;



5. Monitoramento da 
Reserva Marinha

• Serviço de Monitoramento diário da

Reserva Marinha ;

• Manutenção da sinalização da área• Manutenção da sinalização da área

com boias;

• Acompanhamento da pesca do

entorno;

• Monitor



6. Visita Guiada

• Visita Guiada ao Patrimônio Histórico e

Arquitetônico - Forte de Santo Inácio de

Loyola;

• Guia local (cooperado)• Guia local (cooperado)





Conselho APA GUADALUPE

Conselho APA Costa dos Corais



Nova Parceria
• Construir juntos uma proposta de turismo de base comunitária em Tamandaré;

• Valorizando o trabalho de preservação ambiental na APA e na região e estimule a participação da comunidade local, e 

os integrantes da cooperativa na oferta de serviços ecoturísticos de base comunitária.

As propostas compreende duas  ofertas:

Pacote turístico para mínimo 4 pessoas, de 3 dias (2 noites) ou 4 dias (3 noites) em Tamandaré, incluindo: 

- hospedagem em pousadas gerenciadas para famílias locais, 

- propostas de passeios e atividades ecoturísticas nas áreas limítrofes as zonas de preservação, - - trilhas ecológicas 

- visita ao forte e outros atrativos interessantes de Tamandaré- visita ao forte e outros atrativos interessantes de Tamandaré

- gastronomia regional

- encontro com os pescadores tradicionais (será que é possível pensar em um jantar de peixe  com os pescadores?) 

A ideia è pensar em 4 dias no Máximo com proposta de atividades acima mencionadas, e tempo a disposição dos 

turistas para descanso e passeio livre nas praias.

Proposta de turismo educacional focada na preservação e gestão ambiental sustentável para escolas e universidades 

publicas e particulares do estado

Tudo isso com uma breve contextualização previa da região, das políticas de preservação ambiental em andamento 

(APA e todas as iniciativas relacionadas) e dos atores envolvidos.  (Instituto Recife Costeiros e Cooperativa Náutica 

Ambiental). 



Contatos:

E-mail: nauticaambiental@hotmail.com

Blog: nauticaambiental.blogspot.com.brBlog: nauticaambiental.blogspot.com.br

Facebook: /nauticaambiental

(81) 9966-2077 / 8821-9053 / 8129-8787

Muito Obrigado!


