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APRESENTAÇÃO 

 
Este guia didático é um produto pedagógico da pesquisa de mestrado 
intitulada “Prática pedagógica interdisciplinar no curso técnico em 
pesca: um olhar sobre as ilhas costeiras de Piúma-ES com vistas à 
promoção da educação ambiental crítica”, realizada no Programa Pós-
Graduação em Educação em Ciências e Matemática – Educimat, do 
Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes, entre os anos 2015 e 2017. 
 
A finalidade desse conteúdo é apresentar as potencialidades educativas 
das Ilhas costeiras de Piúma, como espaços de educação não formal, 
para promoção da educação ambiental crítica numa abordagem que 
transpõe a perspectiva meramente conservacionista e possibilite aos 
educadores e educandos uma reflexão problematizadora da realidade 
com vistas à sua transformação. 
 
Salienta-se que esse guia não se trata de um manual com “receitas 
prontas” ou um tutorial “passo-a-passo” para atividades lúdicas e 
recreativas. Entretanto, sem desconsiderar a ludicidade e a recreação 
(que são intrínsecas ao processo educativo em espaços de educação 
dessa natureza), este material objetiva apresentar um conjunto de 
informações pedagógicas, bioecológicas e socioambientais que 
possibilitam ao(à) educador(a), em sua autonomia e liberdade didática, 
construir o seu próprio plano de ensino de acordo com as características 
e peculiaridades de seus educandos.  
 
Portanto, como itinerário educativo este guia traz inicialmente uma 
breve apresentação das bases teóricas que fundamentam a proposta 
pedagógica, em seguida uma sucinta descrição da cidade de Piúma-ES 
e, por fim, a caracterização das Ilhas costeiras do município, a saber: 
Ilha do Gambá, Ilha do Meio e Ilha dos Cabritos e suas potencialidades 
pedagógicas com vistas à promoção de uma educação ambiental crítica, 
emancipatória e transformadora. 
 
Sejam bem-vindos(as) a esse tour educativo pelas ilhas de Piúma! 
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1 INTRODUÇÃO 
 
Desenvolver uma educação ambiental crítica, emancipatória e 
transformadora com os educandos constitui-se um grande desafio 
aos educadores contemporâneos. 
 
Para tanto, considera-se primordial sair da “clausura” de alguns 
métodos tradicionais que limitam a educação ambiental - restrita aos 
espaços (físicos e políticos) de uma educação formal - focada numa 
perspectiva meramente conservacionista que privilegia a dicotomia 
sociedade-natureza em detrimento de uma ética que repense o 
sentido da vida e da existência humana1. 
 
Sem nenhuma presunção maniqueísta - que se limita em dividir todas 
as coisas em apenas dois opostos: “o bem e o mal”, “o certo e o 
errado”, “isso ou aquilo” - os espaços de educação não formal 
apresentam-se como uma alternativa que possibilita o 
desenvolvimento de uma práxis educativa cultural e informativa, 
fundamentalmente política, formativa e emancipadora, com vistas à 
transformação das relações sociais dentro e fora do recinto escolar. 
 
Uma das opções metodológicas de se organizar essa práxis 
pedagógica, alicerçada na complementaridade entre a educação 
formal e não formal, é por meio de uma sequência didática 
sociocultural e interdisciplinar que contemple: a vinculação do 
conteúdo curricular com a realidade de vida da comunidade escolar; 
a articulação entre conteúdo e problematização da realidade de vida, 
da condição existencial e da sociedade por intermédio de uma 
proposta pedagógica construída de modo participativo. 
 
Portanto, esse guia didático apresenta algumas bases teóricas que 
ancoram práticas pedagógicas vinculadas à complementaridade 
entre a educação formal e não formal. Além disso, traz ainda uma 
caracterização detalhada de cada uma das três ilhas costeiras do 
município de Piúma e suas potencialidades educativas. 
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Por fim, em anexo, apresenta uma proposta de formulário para o 
mapeamento bioecológico e socioambiental de tais espaços 
educativos, bem como uma sugestão de sequência didática 
desenvolvida na pesquisa de mestrado que deu origem a este guia 
destinado a educadores interessados no uso dos espaços de 
educação não formal como potenciais pedagógicos para promoção 
de uma educação ambiental crítica, transformadora e emancipatória 
com os educandos. 
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2 BREVE ABORDAGEM SOBRE OS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS QUE 

FUNDAMENTAM A PRÁTICA PEDAGÓGICA 

 
A proposta pedagógica apresentada neste guia tem por base 
epistemológica a triangulação teórica entre os pressupostos da 
Educação Ambiental Crítica estabelecida por Loureiro (2012) e as 
concepções filosóficas da Educação Formal e Educação Não Formal 
propostas por Gohn (2010). 
 
Figura 1 - Triangulação epistemológica entre a Educação Ambiental Crítica, 

Educação Não Formal e Educação Formal1 

 
Fonte: elaborado pelo autor (2017) 
 
 

                                                 
1 Sequência Didática com enfoque sociocultural vinculada à perspectiva da pedagogia libertadora de 
Paulo Freire referenciada em Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). 
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Esses três vértices epistemológicos da pirâmide teórica tem como 
eixo central e integrador a pedagogia freireana de uma educação 
pautada na problematização da realidade; na reflexão crítica sobre a 
prática pedagógica (práxis); no respeito aos saberes dos educandos; 
na emancipação dos sujeitos e na construção da cidadania efetiva 
(FREIRE, 2011). 
 
Para sua aplicação empírica essa proposta pedagógica fundamenta-
se no aporte didático de uma Sequência Didática sociocultural 
ancorada nos três momentos pedagógicos propostos por Delizoicov, 
Angotti e Pernambuco (2011), a saber: problematização inicial, 
organização do conhecimento e aplicação do conhecimento que 
estão detalhados mais adiante.  
 
No diagrama conceitual apresentado (Fig. 1), o locus da práxis 
pedagógica foram os espaços de educação formal (representados 
pelo Ifes - Campus Piúma) e os espaços de educação não formal (as 
Ilhas Costeiras de Piúma-ES), numa perspectiva de 
complementaridade recíproca entre ambas concepções educativas. 
 
A seguir são apresentadas breves argumentações conceituais sobre 
três elementos teóricos, selecionados da pirâmide epistemológica, 
que embasam o potencial educativo das ilhas costeiras de Piúma, a 
saber: Educação Ambiental Crítica, Espaços de Educação Não Formal 
e Sequência Didática. 
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2.1 Educação Ambiental Crítica 
 
Como premissa básica para a compreensão da educação ambiental 
crítica, se faz necessário distingui-la de outras concepções de 
educação ambiental praticadas no âmbito escolar, sobretudo a 
educação ambiental conservadora, opostas em seus objetivos e 
finalidades. 
 
Apesar de ambas abordarem a problemática ambiental, tais 
abordagens se diferenciam basicamente por suas intenções políticas 
e ideológicas, ou seja, embora atuem na mesma área de 
conhecimento, a concepção conservadora se distingue da 
perspectiva crítica, uma vez que os meios podem até parecer 
idênticos, contudo os fins são totalmente antagônicos.  
 
Enquanto a tendência conservadora visa apenas tratar as questões 
ambientais em seu aspecto saneador com mudanças na aparência 
ambiental, a segunda busca a raiz dos problemas ambientais visando 
transformações sociais e políticas que invertam o atual paradigma de 
civilização vigente para construção de um novo modelo de sociedade. 
 
A perspectiva crítica ainda se difere da conservadora por romper com 
a ideia de transmissão de conteúdos estritamente biológicos, de 
condutas ecologicamente corretas, por entender que esta se trata de 
uma educação reprodutiva das relações de poder da sociedade. A 
vertente crítica, por ser complexa, necessita de vários aportes 
teóricos, tais como os naturais, os sociais, os filosóficos, ou seja, 
deve estabelecer pontes entre vários saberes, deve ser 
interdisciplinar2. 
 
Para melhor explicitar tais contradições e disparidades entre ambas 
concepções segue um quadro, elaborado com base em Lima (2002), 
expondo cinco contrastes entre os referidos enfoques da educação 
ambiental: 
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Quadro 1 – Contraste entre as tendências conservadora e emancipatória da 

Educação Ambiental 

Tendência conservadora Tendência emancipatória 

concepção reducionista, fragmentada 
e unilateral da questão ambiental 

compreensão complexa e 
multidimensional da questão 
ambiental 

compreensão naturalista e 
conservacionista da crise ambiental 

atitude crítica ante os desafios da crise 
civilizatória 

abordagem despolitizada da temática 
ambiental 

politização e publicização da 
problemática socioambiental 

leitura individualista e 
comportamentalista da educação e 
dos problemas ambientais 
 

convicção de que o exercício da 
participação social e a conquista da 
cidadania são práticas indispensáveis 
à democracia e à emancipação 
socioambiental 

separação entre as dimensões sociais 
e naturais da problemática ambiental  

vocação transformadora dos valores e 
práticas contrárias ao bem-estar 
público.  

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Lima (2002) 
 

Diante do exposto, a Educação Ambiental Crítica no Brasil parte de 
uma matriz que compreende a educação como elemento de 
transformação social, pautada no diálogo, na autonomia dos sujeitos, 
no exercício da cidadania, na superação das formas de dominação 
capitalista e na compreensão do mundo em sua complexidade e da 
vida em sua totalidade3. 
 
 
 
 



15 

 
2.2 Espaços de Educação Não Formal 

A educação não formal pode ser realizada em diferentes espaços, 
inclusive no ambiente escolar, não sendo determinada 
hierarquicamente. Sendo assim, não segue padrões, leis, ou um 
currículo determinado, mas onde diferentes pessoas podem atuar na 
mediação do conhecimento, contudo sem abrir mão da 
intencionalidade política do ato educativo. 
 
Assim, os “espaços de educação não formal”, na perspectiva 
conceitual e filosófica proposta por Gohn (2010), visam dar ênfase ao 
processo político do ato educativo e não a mera questão do simples 
uso do espaço extraescolar.  
 
Neste sentido, os espaços de educação não formal devem ser 
apropriados com ênfase em uma filosofia da educação que vise à 
emancipação dos sujeitos no processo de ensino e aprendizagem, 
isto é, não restrito apenas ao uso do espaço pelo espaço, 
simplesmente na perspectiva lúdica e recreativa, mas sobretudo 
como locus de reflexão e problematização da realidade na 
perspectiva de  formação de sujeitos críticos aptos para argumentar e 
intervir na sociedade por meio dos processos democráticos. 
 
Todavia, não se pode negar que os espaços de educação não formal 
–nesse caso as Ilhas costeiras de Piúma  - proporcionem ao 
educando um contato direto, palpável, material, corpóreo, visível e 
sensorial com toda complexidade à sua volta e não apenas uma 
noção abstrata dos fenômenos naturais, contudo, o foco pedagógico 
central é a formação sociocultural e cidadã do indivíduo capacitando 
para atuar na transformação da sociedade.  
 
Cabe ressaltar que esse processo pedagógico não visa substituir a 
educação formal pela educação não formal e muito menos criar um 
espaço de competição entre ambas. Todavia, busca possibilidades de 
complementaridade que permitam um aprendizado integrado para 
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uma formação mais humana, de qualidade e que emancipe os 
sujeitos para intervir em sua realidade com vistas à sua 
transformação. 
 

Acredita-se que uma das características marcantes dos espaços de 
educação não formal é a de provocar uma reflexão acerca do papel 
da educação na sociedade, para além dos muros da escola, levando 
a comunidade à produção de saberes e aprendizagens, fortalecendo 
o processo educativo4. 
 
Portanto, em espaços de educação não formal, o ensino articula-se à 
formação cidadã dos educandos, levando-os a tornarem-se cidadãos 
livres, emancipados e munidos de uma diversidade de direitos, 
vinculados à democratização do conhecimento. Assim, “a educação 
não formal tem um espaço próprio, a questão da formação da 
cidadania, de uma cultura cidadã, da emancipação, da 
humanização” (GOHN, 2014, p. 47). 
 
Sem esse princípio filosófico, a prática pedagógica nos espaços de 
educação não formal se torna inócua do ponto de vista da finalidade 
política da educação. E o pior, talvez sem perceber, legitima o status 
quo do atual modelo societário pela ausência de um debate reflexivo 
sobre a raiz da crise ambiental vivenciada em nossa sociedade, ou 
seja, difundindo apenas o ativismo ecológico por meio de uma prática 
educativa acéfala e alienante, isto é, que mantém os indivíduos em 
estado de ignorância da realidade e dos fatores objetivos e subjetivos 
que condicionam sua maneira de ser e de viver. 
 
 
 
 
 
 
 



17 

 
2.3  Sequência Didática (SD) 
 
Como forma de organizar a práxis pedagógica fundamentada nos 
pressupostos teóricos anteriormente expostos, ou seja, a educação 
ambiental crítica por meio da complementaridade entre os espaços 
de educação formal e não formal, uma opção metodológica é a 
Sequência Didática (SD) elaborada a partir dos três momentos 
pedagógicos propostos por Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011). 
 
Quadro 2 - Momentos pedagógicos da Sequência Didática 

Momento 
Pedagógico 

Operacionalização pedagógica 

Problematização 
Inicial 

(PI) 

Momento que sustenta a sequência didática, onde são 
levantadas questões de relevância social e científica de 
forma a justificar o tema e os conceitos a serem abordados. 
Apresentam-se situações reais que os alunos conhecem e 
presenciam e que estão envolvidas no tema, as quais se 
configuram como um problema que precisa ser enfrentado. 

Organização do 
Conhecimento (OC) 

Aqui ocorre o estudo dos conteúdos, a compreensão do 
problema e a construção de conhecimentos. Sob a 
orientação do professor, os conhecimentos necessários 
para compreensão dos temas e para a problematização 
inicial são estudados nesse momento. 

Aplicação do 
Conhecimento (AC) 

Quando se torna possível aplicar o conhecimento 
construído em prol da resolução do problema inicial com 
uma abordagem sistemática e permitindo generalizações. A 
meta pretendida é de formar estudantes que, por si 
próprios, articulem a conceituação científica com as 
situações reais de maneira constante e rotineira 

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011) 

 

 
Cabe salientar que essa proposta dos três momentos pedagógicos é 
pautada na Abordagem Temática Freireana, potencializadora do 
processo de apreensão dos conhecimentos científicos selecionados a 
partir dos temas geradores.  
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Essa abordagem consiste em uma forma de pensar e fazer currículo 
de modo reflexivo e crítico, integrando teoria e prática, pesquisa e 
intervenção pedagógica. Nessa concepção o sujeito não é neutro, 
mas ontológico, epistêmico e coletivo à medida que interagem com o 
seu meio social para a apropriação do conhecimento5. 
 
Essa dinâmica da Abordagem Temática Freireana dialoga com a 
aplicação da educação ambiental crítica no contexto escolar, numa 
perspectiva transformadora, tendo em vista que privilegia o trabalho 
coletivo; a contextualização dos problemas locais; a relação entre a 
escola e a comunidade (processos educativos participativos); a 
relação entre a dimensão local e global; a interdisciplinaridade; a 
relação entre a dimensão individual/coletivo; a perspectiva crítica e 
problematizadora do conhecimento; a abordagem globalizante do 
ambiente; a cooperação; o respeito; a solidariedade; a igualdade.6 
 
Desse modo, a SD é uma ferramenta cultural de mediação do 
processo de ensino e aprendizagem que possibilita ao professor uma 
reflexão sobre a sua própria prática e desenvolve a sua formação 
quando exercita o planejamento, a elaboração e a aplicação da SD. 
Esse planejamento é feito pelo próprio professor, segundo um 
contexto social e cultural peculiar, podendo abranger não apenas os 
espaços de educação formal, mas também outros espaços, bem 
como outras disciplinas que dialogam entre si (interdisciplinaridade) 
por meio de temas contextualizados com a realidade do educando 
(transversalidade).  
 
Portanto, após apresentadas as bases teóricas que ancoram a 
proposta pedagógica deste guia didático, doravante são 
caracterizadas as Ilhas Costeiras de Piúma com seus respectivos 
potenciais educativos para a promoção de uma educação ambiental 
crítica. 
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3 A CIDADE DE PIÚMA 

 
Geograficamente, o município de Piúma está inserido no litoral sul do 
estado do Espirito Santo, distante a 96 km da capital Vitória, 
localizando-se nas coordenadas 20° 50' S (latitude) e 40° 43' O 
(longitude)7.  
 
Piúma faz divisa com os municípios de Anchieta ao norte, Itapemirim 
ao sul e Iconha e Rio Novo do Sul a oeste. O município está inserido 
no bioma de mata atlântica, possuindo área aproximada de 75 km2, 
sendo considerado o menor município do estado do Espírito Santo 
com uma população estimada em 21.030 habitantes8. Banhado pelo 
Oceano Atlântico, é conhecido por suas praias que, durante o verão, 
são destinos de turistas, principalmente do estado de Minas Gerais.  
 

Figura 2 - Localização do município de Piúma, litoral sul do estado do Espírito 
Santo, Brasil 

     Fonte: Basílio (2015) 
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Sua economia é constituída principalmente da a atividade pesqueira 
(artesanal e industrial), turismo e artesanato de conchas coletadas 
em suas praias, tornando a cidade conhecida como a “Cidade das 
Conchas”.  
 
Atualmente o município tem no turismo sua principal fonte de renda, 
havendo durante o verão um acréscimo de sua densidade 
populacional, sendo os turistas responsáveis pelo aumento de cerca 
de 5 vezes mais o total de sua população durante a alta temporada 
(de 20 mil habitantes para mais de 100 mil pessoas). Infelizmente, 
este crescente aumento populacional causa danos irreparáveis para 
o ambiente como: poluição das ilhas, acúmulo de lixo nas praias, 
dentre outros problemas socioambientais9. 
 
Figura 3 – Artesanato de conchas, turismo, pesca artesanal e industrial em 

Piúma/ES 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017); Basílio (2015)  
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4 AS ILHAS COSTEIRAS DE PIÚMA 
 
Adjacente ao Ifes - Campus Piúma2 encontra-se um conjunto de ilhas 
formado pelas Ilhas do Gambá, do Meio e dos Cabritos. Parques 
naturais de flora e fauna, cobertos por mata nativa, com trilhas 
rústicas próprias para caminhadas e praias de águas cristalinas, 
essas ilhas são ricas em bromélias, orquídeas e árvores nativas 
constituindo-se um dos refúgios de aves e animais marinhos do litoral 
sul capixaba10. 
 
 Figura 4– Ifes/Campus Piúma e as Ilhas Costeiras de Piúma/ES  
 
Fonte: PC Drones (2017) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Souza (2017)

                                                 
2 No município de Piúma-ES está instalado um dos 21 campi em funcionamento do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo – Ifes. Este campus foi criado em maio de 2010 onde 
antes existia a antiga Escola de Ensino Fundamental e de Pesca (Escopesca). 
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Figura 5 - Imagem panorâmica da cidade de Piúma. À esquerda as 3 Ilhas: Gambá, Meio e Cabritos, à direita a orla da 

praia e o Rio Piúma -  (Piúma/ES)  

Fonte: Souza (2017) 
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Figura 6 - Imagem georeferenciada de Piúma, litoral sul do Espírito Santo, Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Basílio (2015)
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As ilhas costeiras, formadas por afloramentos rochosos, representam 
um importante elemento que compõem a paisagem natural do litoral 
sul do Espírito Santo, colaborando com a diversidade de espécies 
marinhas e terrestres. Porém, algumas ilhas encontram-se mal 
conservadas, principalmente devido à exploração predatória de seus 
recursos e visitação descontrolada11. 
 
As ilhas de Piúma estão próximas umas das outras e perto da costa e 
funcionam como uma espécie de barreira contra as correntes 
marinhas predominantes, e consequentemente forma-se, sob 
influência do rio Piúma, uma área estuarina entre as ilhas e a faixa 
de areia da costa. Esta área de remanso é utilizada por pescadores 
locais para o atracamento de suas embarcações, destacando-se as 
“baiteras” (barcos a remo), e para a atividade de coleta de conchas 
para confecção de artesanato, um dos destaques dentre os produtos 
típicos da região litorânea do sul do Espírito Santo12. 
 

Figura 7 – Ilhas Costeiras de Piúma/ES 

 
Fonte: Souza (2017) 
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No entorno das ilhas, os pescadores e marisqueiras exploram 
diretamente vários recursos (peixes, siris, mexilhões, moluscos e 
outros) durante, praticamente, todos os meses do ano em diferentes 
níveis de exploração (subsistência/lazer, pescaria artesanal) no 
município13.  
 
Essas atividades pesqueiras sofrem alterações socioeconômicas 
especialmente nos meses em que alguns recursos, tais como 
mexilhões, camarões, peixes costeiros são protegidos por leis federais 
(Defeso) e nos meses de verão (dezembro a março) em que a 
população da região aumenta significativamente, chegando a dobrar 
o volume de produção dos principais recursos explorados (mexilhões 
e camarões). Nesse período, os impactos socioambientais tornam-se 
mais evidentes, como o desmatamento de mata ciliar e de restinga, 
lançamento inadequado de resíduos sólidos em vias públicas, 
turismo desordenado de massa e degradação ambiental das 
unidades de proteção do município, como exemplo os Parques 
Naturais da cidade, dentre eles suas ilhas costeiras14. 
 
Anualmente o Ifes - Campus Piúma, por meio do NEA – Núcleo de 
Educação Ambiental, realiza o “Dia Mundial de Limpeza das Praias”. 
Essa atividade tem a participação de alunos, professores e 
comunidade piumense. Nos últimos cinco anos foram coletadas mais 
de meia tonelada de resíduos sólidos conforme demonstra a tabela a 
seguir: 
 

Tabela 1 -  Coleta de resíduos sólidos nas Ilhas costeiras de Piúma/ES 

Local/Ano 2013 2014 2015 2016 2017 

Ilha do Gambá 168 kg 58 kg 17 kg 53 kg 30,83 kg 

Ilha do Meio 0 0 58 kg 25,5 kg 30 kg 

Ilha dos Cabritos 0 0 42 kg 42 kg 40 kg 

Total 168 kg 58 kg 117 kg 120,5 kg  100,83 kg 
Obs. Nos anos 2013 e 2014 não houve coletas nas Ilhas do Meio e dos Cabritos. 
Fonte: Instituto Federal do Espírito Santo (2017) 
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Apesar de todos os impactos ambientais sofridos em decorrência das 
ações antrópicas predatórias, as ilhas costeiras de Piúma possuem 
grande importância para o recrutamento dos organismos marinhos e 
costeiros que habitam nessas regiões, garantindo a sustentabilidade 
na atividade pesqueira. Esse recrutamento é extremamente 
necessário para a manutenção dos estoques pesqueiros e para o 
equilíbrio ambiental dos ecossistemas marinhos e estuarinos15.  
 

Dentre as espécies da fauna presentes nas ilhas destacam-se: a) 
dentre os crustáceos os siris, lagostas, camarões, cracas; b) dentre 
os moluscos, encontram-se o sururu da espécie Perna perna, ostras, 
budigão; c) no grupo dos equinodermos, encontramos as estrelas- do- 
mar e ouriços-do mar; d) no grupo das aves, o albatroz, gaivotas, 
gaviões, fragatas. Poucos são os mamíferos e répteis. Há também 
ampla variedade de espécies de insetos16.  
 
Na flora, destacam-se e replantam-se nas ilhas, especialmente na 
Ilha do Gambá: Cedro, Ipês, Sibipiruna, Pau Ferro, Ingá, Oiti, 
Guapuruvu, Jatobá, Jequitibá, Copaíba, Pata de Vaca, Angico, Angelin, 
Araribá, Pau d‘ alho. Marisqueiras catadoras de sururu e desfiadeiras 
de siri auxiliam a economia das famílias de pescadores, extraindo tais 
seres das ilhas e manguezal17. 
 
A seguir apresentaremos, de forma específica, cada uma das ilhas e 
suas respectivas características ecológicas, geográficas, ambientais, 
turísticas, bem como algumas de suas potencialidades pedagógicas. 
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5 A ILHA DO GAMBÁ 
 
Dentre as três ilhas, a Ilha do Gambá é que possui maior área e se 
encontra ligada ao continente por um aterro realizado na década de 
1970, criando um istmo artificial, transformando a ilha numa 
península.  
 
Por esse istmo formou-se uma estrada de chão, acessível ao longo de 
todo o perímetro da ilha, tornando-a a mais visitada do município 
tanto pelos moradores quanto pelos turistas.  
 
Dada a sua formação geológica original e tradição popular ainda é 
denominada como ilha pelos pesquisadores, em seus trabalhos 
científicos, pescadores e comunidade local.  
 
A ilha do Gambá possui aproximadamente 570 metros de 
comprimento e 630 metros de largura e cerca de 18,71 hectares. O 
topo da ilha do Gambá está a cerca de 40 metros de altura e existe 
uma trilha que leva ao mirante, no seu ponto mais elevado18. 
 
Figura 8 - Ilha do Gambá – imagem de satélite (Piúma/ES) 

Fonte: Souza (2017)  
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Figura 9 - Ilha do Gambá - vista do mar para o continente (Piúma/ES) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Souza (2017)  

 
A ilha do Gambá não possui nenhum tipo de edificação, exceto uma 
guarita de entrada que onde atualmente são armazenadas 
ferramentas de manutenção e materiais de jardinagem realizados por 
funcionários da prefeitura da cidade.  
 
A maior parte da ilha é ocupada por cobertura vegetal remanescente 
de mata atlântica e um grande ecossistema formando um laboratório 
a céu aberto para estudos e pesquisas. Ao longo de seu costão 
rochoso são desenvolvidas atividades como a pesca artesanal e 
esportiva, coleta de mariscos, atividades de ensino e pesquisa 
científica (ex.: monitoramento das poças de maré e coleta de 
tartarugas marinhas, estudo da ictiofauna marinha) e visitação 
turística19. 
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Figura 10 - Portal de entrada da Ilha do Gambá - Piúma/ES 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
A falta de um manejo adequado aliado à facilidade de acesso 
desencadeia uma série de impactos ambientais nessa ilha, 
apresentando pontos de desmatamentos e descarte de resíduos.  
 
Recentemente foi impedido, pela Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente, o acesso de veículos automotores no interior da Ilha, 
principalmente durante o verão e alta temporada turística.   
 
Apesar das agressões sofridas, a Ilha do Gambá constitui-se um 
refúgio de aves e animais marinhos. No local, foram descobertas 
anêmonas ainda não catalogadas no mundo. Possui uma pequena 
praia com mar de águas calmas muito frequentadas pelos catadores 
que procuram conchas e búzios utilizados no artesanato local. Possui 
também um ancoradouro para barcos de passeio e veleiros formando 
uma marina natural20. 
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Quadro 3 - Ilha do Gambá – informações gerais 

Localização:  na parte central/norte da Ilha de Piúma 
Localidades mais próxima do 
atrativo:  

lfes/Campus Piúma 

Distância da Sede do 
município:  

200m 

Acesso ao atrativo:  
sinalizado, não adaptado, hidroviário 
marítimo/fluvial e em estado regular 

Descrição do acesso utilizado:  Praia do Coqueiral/Acaiaca 
Transporte para o atrativo:  hidroviário contratado. 

Legislação de proteção ao 
atrativo:  

Tombado como Patrimônio Paisagístico pelo 
CEC, através da resolução nº 03/86 CEC. Em 
função da Lei nº 2947 de 17 de dezembro de 
1974, que engloba as Ilhas do Meio, de Fora 
(Cabritos) e dos Franceses. Lei Nº de 1986, 
solicitado pelo Centro Cultural de Piúma 

Estado de conservação:  bom 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida 

Visitação:  
diariamente, sem horário definido, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia 

Acessibilidade do atrativo:  permanente 
Tempo necessário para 
usufruir o atrativo:  

2 horas 

Equipamentos e serviços no 
atrativo:  

não há 

Atividades ocorrentes no 
atrativo:  

pesca, lazer, mergulho, trilhas e passeios de 
barco 

Integra roteiros turísticos 
comercializados?  

não 

Origem dos visitantes:  
local, municipal, do entorno regional e de outros 
Estados. Maior fluxo de visitação no verão 

Descrição do atrativo:  
refúgio para aves e animais marinhos. Neste 
local natural desenvolvem as conchas que são 
utilizadas para o artesanato local 

Fonte: SEDES (2005) 
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5.1 Potencialidades Educativas da Ilha do Gambá 

 
Como  potencial pedagógico para a promoção de uma educação 
ambiental crítica a Ilha do Gambá apresenta diversos espaços onde 
podem ser realizadas atividades educativas.  
 
Dentre esses ambientes da ilha selecionamos cinco cujas 
características são apresentadas  -  tanto em suas belezas quanto em 
suas contradições - assim como seus aspectos bioecológicos e 
socioambientais, a saber: 1) Manguezal, 2) Prainha, 3) Mirante, 4 
Buraca e 5) Foz.   
 

Figura 11 - Espaços Educativos - Ilha do Gambá – Piúma/ES  

Fonte: Elaborado pelo autor adaptado de Souza (2017) 

 

Espaço Educativo 1 – Manguezal (Ilha do Gambá) 

Localizado na borda direta da Ilha após o acesso inicial o manguezal 
talvez seja o espaço da Ilha do Gambá mais contraditório do ponto 
de vista ambiental.  

1 

3 

5 

2 

4 



32 
 

 

 

Havia neste local um bosque de mangue, chamado popularmente 
de “Lameirão”, porém no ano de 2006, uma ação da prefeitura 
retirou a areia do canal do estuário do rio Piúma e lançou 
diretamente nessa região onde ocorria um dos únicos bosques de 
mangue em ilhas costeiras do Espírito Santo. Lamentavelmente, 
esse fato degradou a região e as árvores do local não produziram 
mais, afetando toda fauna e flora ali existentes (Figura 12).  

Esse ambiente vem tentando se recuperar com a formação de novos 
propágulos de mangue vermelho (Rhizophora mangle), entretanto, 
por não ser uma espécie nativa da região, não tem se desenvolvido a 
contento.  
 
Figura 12 –Ilha do Gambá - Piúma/ES 

 

 

 

 

 

 

 
a) Manguezal  - ao fundo o Monte Aghá. b) Alunos em atividade educativa no Manguezal 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Apesar de suas belezas naturais, a ilha do Gambá também 
apresenta suas contradições ambientais. Um exemplo disso são as 
frequentes erosões  ocorridas em parte do  istmo artificial -  
construído há decadas atrás e que descaracterizou a biodiversidade 
do manguezal - em decorrência da elevação do nível da água na 
Praia Doce (Figura 13)  

Outro problema ambiental na região é o descarte de resíduos 
sólidos e líquidos na Foz do Rio Piúma que acarreta contaminação 

a) b) 
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da água da orla da Praia Doce e gera acúmulo de lixo nas bordas da 
Ilha do Gambá. 

Essas contradições no ambiente são propícias para levar os 
educandos a refletirem sobre qual o papel do Poder Público diante 
desse cenário degradante e quais as contribuições da sociedade no 
debate e ação educativa para transformação dessa realidade.   

 

Figura 13 – Ilha do Gambá (Piúma/ES) 

 

 

 

 

 

 
 

a) Erosão no istmo artificial entre a Praia Doce e Manguezal b) Resíduos sólidos na Praia Doce. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
 
Como parte da Sequência Didática3 desenvolvida na pesquisa de 
mestrado mencionada na apresentação deste guia didático, foi 
realizado por educadores e educandos participantes do estudo um 
mapeamento bioecológico e socioambiental desse espaço cujos 
dados produzidos são apresentados no quadro a seguir: 

 

 

 

                                                 
3 A Sequência Didática foi desenvolvida com alunos do 4ª ano do Curso Técnico em Pesca do Ifes – 
Campus Piúma, entre os meses de setembro e novembro de 2016, e sua versão completa consta em 
anexo ao final deste guia. 

a) b) 
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Quadro 4 - Aspectos Bioecológicos e Socioambientais – Manguezal (Ilha do Gambá) 

 
1. ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 
 
1.1. Localidade (denominação/ referência): Manguezal 
 
1.2. Coordenadas geográficas: 20°50'39.6"S 40°43'23.3"W 
 
1.3. Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora):  
Em reconstrução (Prefeitura está buscando revitalizar a fauna e a flora).  
A fauna somente com alguns crustáceos e a flora com pequena presença de 
mangues. 
Mangue em recuperação/ Mangue vermelho. 
Solo arenoso e lamoso, baixo relevo e erosão nas proximidades. 
 
1.4. Interações ecológicas existentes:  
Competição por espaço geográfico na flora, mutualismo, predação e 
comunidade de formigas.  
Protocooperação na formação de liquens nas árvores. 
Berçários de pequenas espécies de peixes, desenvolvimento de mangue e 
outras espécies. 
 
1.5. Outras características bioecológicas relevantes:  
Local de ponto de embarcações de pesca menores. 
Mal dimensionamento da flora. 
A maioria da vegetação do manguezal foi implantada e com baixa adaptação e 
desenvolvimento. 

 
 

 
2 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

2.1. Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no 
local e formas de uso e ocupação):  
Local de porto de embarcações pequenas, recolhimento de mariscos e 
turismo. O local sofre grande ação antrópica, que ao fazer uso desse local, não 
o preserva e nele descarta resíduos sólidos. 
 
2.2. Recursos pesqueiros cultivados ou capturados: 
Budigão, crustáceos e peixes que migram para o mangue em busca de 
alimentos. 
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2.3. Artefatos utilizados para captura do pescado:  
Tarrafa, coleta manual (marisqueira), rede de arrasto e espera e jereré (siri). 
 
2.4. Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente:  
Estado de degradação, resíduos espalhados, redução da fauna e flora. 
Ambiente afetado pelo derramamento de areia, erosão causada pela 
passagem humana e poluição por resíduos. As condições de preservação 
estão melhorando devido aos projetos de conscientização da comunidade, 
todavia ainda longe do ideal. 
 
2.5. Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade.  
Sensibilização dos visitantes que vão para ilha e palestras sobre a importância 
da conservação da ilha para a cidade de Piúma. Maior esforço da Prefeitura 
na proteção da vegetação. 
 
2.6. Outras características socioambientais relevantes:  
A população tem a cultura de descartar resíduos neste local sem se preocupar 
com as consequências ambientais, visitas frequentes de turistas e 
pescadores. 
 
2.7. Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros):  
Programa de Recuperação da Área Degradada (PRAD) desenvolvido pela 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
O Ifes – Campus Piúma realizada diversas atividades extensivas e projetos de 
educação nessa região. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Espaço Educativo 2 – Prainha (Ilha do Gambá) 

 
A Prainha caracteriza-se por um ambiente aberto, com uma pequena 
faixa de praia cercada por costão rochoso em suas bordas. O local é 
muito utilizado com área de banho, lazer e pesca esportiva pelos 
visitantes da Ilha do Gambá (Figura 14).   
 
Figura 14 - Prainha (ao fundo Ilha do Meio, Ilha dos Cabritos e à direita Monte Aghá) 

- (Piúma/ES) 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
Na parte do costão rochoso, situado na transição entre os meios 
terrestre e aquático, formam-se as chamadas “poças de maré” onde 
transitam diversos organismos aquáticos fazendo com que este seja 
considerado muito mais uma extensão do ambiente marinho que do 
terrestre (Figura 15). 
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Figura 15 – Educandos observando a fauna e flora de uma poça de maré na 
Prainha – Ilha do Gambá (Piúma/ES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
Neste e em outros locais o NEA – Núcleo de Estudos Ambientais do 
Ifes – Campus Piúma desenvolve diversas pesquisas, dentre elas a 
de identificação e catalogação da ictiofauna que ocorre nas ilhas de 
Piúma e seu relacionamento com os fatores abióticos e bióticos da 
região. 
 
Assim como os demais pontos da ilha esse espaço também sofre os 
impactos das ações antrópicas, sobretudo em épocas de alta 
temporada (verão) onde o acesso descontrolado permitia a entrada 
de veículo com som alto e até mesmo a comercialização de bebidas e 
gêneros alimentícios no local4 (Figura 16). 

 

                                                 
4 A partir de 2017 a Prefeitura impediu a entrada de veículos no interior da Ilha do Gambá por meio de 
um funcionário responsável pela fiscalização e controle da cancela de acesso. 
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Figura 16 – Prainha – Ilha do Gambá (Piúma/ES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 a) Barraca de comercialização de bebidas e alimentos na Prainha e b) acesso de veículos no interior da 
Ilha do Gambá (verão 2017) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 

Mais uma vez, a educação ambiental crítica se faz necessária no 
sentido de problematizar as contradições presentes nesses espaços, 
levando os educandos a refletirem e questionarem o uso do bem 
público natural para fins particulares e a responsabilidade das 
instituições públicas diante dessa realidade.  
 
Além da mitigação dos danos ambientais, se fazem necessárias 
ações educativas no sentido de fomentar na comunidade local um 
vínculo de pertencimento com a Ilha do Gambá e seu 
empoderamento social com vistas à transformação desse caótico 
estado.  
 
Nesse contexto, as práticas pedagógicas realizadas nesses espaços 
de educação não formal tem por característica um ensino articulado 
com a formação cidadã dos educandos, levando-os a tornarem-se 
cidadãos livres, emancipados e munidos de uma diversidade de 
direitos, vinculados à democratização do conhecimento para 
construção de uma sociedade ambientalmente justa e sustentável.  
 
 
 
 

a) b) 
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Figura 17 – Ilha do Gambá (Piúma/ES) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
a) placa de orientação aos turistas. b) Garrafa pet depositada próximo à Prainha pelos frequentadores 
da Ilha. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
No quadro a seguir, aspectos bioecológicos e socioambientais da 
Prainha levantados por meio de mapeamento realizado pelos 
educadores e alunos do 4º ano do Curso Técnico em Pesca do Ifes – 
Campus Piúma participantes de uma Sequência Didática 
desenvolvida no local. 
 

Quadro 5 - Aspectos Bioecológicos e Sócioambientais – Prainha (Ilha do Gambá) 

 
1.  ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 

 
1.1. Localidade (denominação/ referência): Prainha 
 
1.2. Coordenadas geográficas: 20°50'45.5"S 40°43'28.2"W 
 
1.3. Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora):  
Costão rochoso com rochas entrepostas e solo arenoso. 
Flora: vegetação rasteira. 
 
1.4. Interações ecológicas existentes: 
Maré seca: Berçário. Competição por espaço. Predatismo e protocooperação. 

 
1.5. Outras características bioecológicas relevantes: 

a) 
b) 
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Grande biodiversidade (poças de maré) 
Sargentinho (os filhotes ficam na poça devido ao abrigo e quando crescem vão 
para o mar). 
Infra - banhada pelo mar; Meso – entre marés; Supra - locais que não são 
banhados pela água; flora degradada; área de berçário 
 
 

 
2. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

2.1. Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no 
local e formas de uso e ocupação): Turismo elevado no verão provocando 
degradação ao ambiente e intensa atividade pesqueira no local. 
 

2.2. Recursos pesqueiros cultivados ou capturados:  
Tainha, camurim e sururu 
 
2.3. Artefatos utilizados para captura do pescado:  
Rede de arrasto, coleta manual, rede de espera, anzol e linha (camarão) 
 
2.4. Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
Presença de resíduos, escritas e dizeres com tinta nas rochas. 
Devido à alta interação das pessoas com o ambiente ocorrências de 
contaminação de óleos e protetores, vandalismo e danificação dos habitats. 
 
2.5. Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade: 
Monitoramento constante do local e políticas públicas para sua preservação. 
Controlar o fluxo de pessoas, diminuindo a atividade de turismo; projetos 
realizados principalmente pela prefeitura, em prol da conscientização da 
população com os recursos disponíveis, para que haja um cuidado maior com 
este bem comum. 
 
2.6. Outras características socioambientais relevantes: 
Falta de preocupação local com o ambiente, sendo que só objetivam o lazer e 
atividade econômica neste local. 
 
2.7. Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros):  
NEA (núcleo de educação ambiental) – identificação e controle da fauna 
(tartarugas marinhas) e monitoramento de poças de maré e da ictiofauna. 
 

Fonte: Elaborado pelo pelo autor (2017) 
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Espaço Educativo 3 – Mirante (Ilha do Gambá) 

 
O Mirante é o ponto mais alto da Ilha do Gambá. Permite uma visão 
panorâmica de toda a orla de Piúma, das demais ilhas adjacentes, e 
por fim, a vista do Monte Aghá.  
 
Figura 18 - Vista do Mirante (abaixo a Prainha, à direita a Ilha do Meio e ao fundo o 

Monte Aghá) – Piúma/ES 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
O acesso ao Mirante é feito por meio de trilhas para pedestres e 
estrada para passagem de veículo (Figura 19). Com diversas 
espécies de árvores, o trajeto possibilita respirar um ar 
extremamente agradável trazido pela brisa marinha, considerado 
um excelente espaço para realizar de caminhadas e atividades 
aeróbicas. 
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Figura 19 – Trilhas de acesso ao Mirante  - Ilha do Gambá (Piúma/ES) 

 
Figura 20 - Trilha de acesso Mirante 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo do autor (2016) 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Com uma rica biodiversidade composta principalmente por uma 
variada quantidade de espécies vegetais e de insetos, o Mirante 
também não está isento dos impactos das ações antrópicas. 
 
Evidências de descarte de resíduos no ambiente, bem como sinas 
de uma pequena queimada foram observados durante as atividades 
educativas realizadas no local. O pequeno incêndio provavelmente 
tenha sido causado pelo descarte de cigarro ainda acesso. 
 

Figura 21 – Mirante – Ilha do Gambá 

 

 

 

 

 
 
 
 

a) Queimada em pequenos arbustos do Mirante. B) embalagem de cigarro descartada no local 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

a) b) 
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O acesso descontrolado à Ilha do Gambá e ausência de uma 
orientação ou visita guiada potencializa práticas degradantes ao 
ambiente por alguns visitantes.  
 
Como forma de subsidiar práticas educativas no Mirante, no quadro 
a seguir são apresentados dados produzidos educandos no projeto 
de pesquisa realizado nas ilhas costeiras de Piúma: 
 

Quadro 6 - Aspectos bioecológicos e socioambientais – mirante (Ilha do Gambá), 
Piúma/ES 

1. ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 
 
1.1 Localidade (denominação/ referência): Mirante 
 
1.2.Coordenadas geográficas: 20°50'43.5"S 40°43'24.7"W 
 
1.3 Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora): 
Solo arenoso, fauna composta por insetos e flora em estado de alto 
ressecamento. Mata Atlântica; bromélias; local alto. 
 
1.4 Interações ecológicas existentes: Competição por luz e espaço. 
Protocooperação e epifitismo. 
 
1.5 Outras características bioecológicas relevantes: Alta temperatura, 
desmatamento.  
 
 

 
2 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

2.1. Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no 
local e formas de uso e ocupação): Turismo; Visitas de estudantes para estudo; 
Pesquisas sobre as espécies vegetais do ambiente. 
 
2.2 Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
Presença de resíduos sólidos; desmatamento e erosão; excreção nas plantas; A 
área é um local turístico visitado constantemente pela bela vista que 
apresenta. Observa-se que algumas árvores foram retiradas para facilitar o 
acesso, mesmo já havendo trilhas. Há também escritos nas folhas das plantas 
e nos troncos das arvores. 



44 
 

 

 

 
2.3 Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade  
Sensibilização da população para que os visitantes não degradem o local. 
Projetos de educação ambiental para propagar a importância biológica local e 
disseminar conhecimentos acerca de sua biodiversidade e formas de 
conservação.  
 
2.4 Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros): 
NEA: Projeto de limpeza das praias. 
Trilhas ecológicas realizadas tanto por escolas como pelos próprios visitantes. 
Há uma proposta da prefeitura de construção de um mirante de madeira no 
local para melhorar o turismo. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 
Espaço Educativo 4 – Buraca (Ilha do Gambá) 
 
Este espaço, denominado de Buraca pelos pescadores artesanais e 
marisqueiros, fica localizado na parte oposta ao Manguezal, isto é, do 
lado norte da Ilha. 
 
Seu acesso se dá tanto por meio de uma trilha interna quanto pelo 
circuito do costão rochoso. Esse ambiente é caracterizado por uma 
espécie de vala com porção de areia e pedras na margem da Ilha. 
 
Figura 22 – Buraca - Ilha do Gambá (Piúma/ES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Buraca vista do mar para a Ilha. b) Educandos em atividade no local. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

a) b) 
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Durante atividades educativas realizadas na Buraca foi identificado 
um local em que alguns marisqueiros e marisqueiras descartam a 
casca do sururu. O marisco é extraído das rochas e cozido de forma 
improvisada em latas para retirada do mexilhão, sendo os resíduos 
desse processo descartados no ambiente.  
 
Essa é uma prática tradicional herdada e praticada pelos 
marisqueiros devido a dificuldade de transporte do sururu coletado. 
Tendo em vista que a maioria desses pescadores artesanais não 
dispõem de meios para transportar os mariscos para um local 
adequado para o seu processamento e acabam por realiza-lo ali, 
descartando no ambiente os resíduos do processo. 
 
Essa prática gera um passivo ambiental no espaço pois os rejeitos 
orgânicos ficam acumulados no local, causando impactos e 
degradando a biodiversidade (Figura 23). 
 
Isso mostra a necessidade de ações educativas com os pescadores 
artesanais não apenas para instruir-lhes acerca do descarte 
adequado dos resíduos do processamento do sururu, mas sobretudo, 
por meio de uma educação ambiental que articule os sujeitos, 
coletivamente, para requerer junto ao Poder Público apoio e 
condições logísticas de transporte e processamento desse 
importante recurso pesqueiro do qual inúmeras famílias dependem 
para sua subsistência. 
 
Além do apoio logístico dos órgãos públicos às atividades de pesca e 
a maricultura, outra demanda latente na comunidade local é a 
capacitação dos pescadores e marisqueiros em projetos de geração 
de renda por meio do desenvolvimento dos arranjos produtivos locais, 
como por exemplo: o artesanato, o turismo, o uso da concha do 
marisco como cascalho para construção civil ou ainda sua utilização 
como filtro biológico. 
 



46 
 

 

 

Figura 23 – Buraca - Ilha do Gambá (Piúma/ES) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Educandos em atividade no local; b) Diálogo com educandos sobre questões ambientais; c) Descarte 
inadequado no local; d) Debate reflexivo sobre alternativas para auxiliar os pescadores artesanais; e) 
Mapeamento bioecológico e socioambiental da Buraca; f) Descarte de casco de geladeira na Buraca. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
 

 

b) a) 

c) d) 

e) f) 
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Quadro 7 -  Aspectos bioecológicos e socioambientais - Buraca (Ilha do Gambá), 
Piúma/ES. 

 
1) ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 
 

1.1. Localidade (denominação/ referência): Buraca. 
 

1.2. Coordenadas geográficas: 20°50'40.1"S 40°43'10.2"W 
 
1.3. Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora) 
Solo arenoso com cascalho, costão rochoso. Fauna: cactos, bromélias e cipós 
característicos da mata atlântica 
 
1.4 Interações ecológicas existentes: 
 Competição, mutualismo e predação. 
 

1.5. Outras características bioecológicas relevantes:  
Local de ponto de embarcações menores. Acesso muito difícil. 
 
 

 
2.  ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

2.1. Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no 
local e formas de uso e ocupação):  
Recolhimento de mexilhões, atividade de pesca, artesanato e visitas 
estudantis. 
 

2.2. Recursos pesqueiros cultivados ou capturados: 
Mexilhão, pesca (arrasto), retirada de conchas para artesanato. 

 
2.3. Artefatos utilizados para captura do pescado: 
Rede de arrasto e de espera, espátula (retirada de mexilhões). 
 
2.4. Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
Presença elevada de resíduos (casca de mexilhão sururu), pichação nas pedras.  
Ambiente com preservação comprometida. 
 
2.5. Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade  
Políticas públicas para a retirada de entulhos (casca de mariscos) na região e 
monitoramento dos locais (vigilância).  
Melhoria no acesso ao local e cuidados na destinação correta dos resíduos. 
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Apoio dos órgãos públicos às atividades de pesca e maricultura. 
Minicursos para aqueles que dependem do recurso para gerar sua renda. 
Projeto para uso da concha do marisco como cascalho para obra e como filtro 
biológico. 
 
2.6 Outras características socioambientais relevantes: 
Antrópica: Depósito abundante de resíduos gerados pela captura de mexilhões. 
 
2.7 Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros): 
NEA: Limpeza das praias.  
Coleta para estudo de tartarugas 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 

 
 
Espaço Educativo 5 – Foz (Ilha do Gambá) 

Este é o último dos cinco espaços educativos da Ilha do Gambá 
apresentados neste guia. A Foz é uma região estuarina caracterizada 
pela área de desembocadura do Rio Piúma. 
 
Apesar da bela paisagem, esse ambiente é extremamente sensível e 
sofre sérias agressões em sua biodiversidade devido o despejo no rio 
de efluentes oriundos de esgotos domésticos e de algumas peixarias 
da cidade.  
 
Além disso, os resíduos descartados no local por frequentadores da 
ilha também contribuem para a poluição do ambiente. Outro 
problema identificado foi a erosão de parte em parte da borda da Ilha 
devido a retirada de argila de forma indevida há anos atrás. 
 
Possui uma faixa de areia denominada Praia Doce, porém não é 
frequentada por banhistas devido o elevado índice de contaminação 
em decorrência dos efluentes provenientes das peixarias, dos 
esgotos e das redes pluviais, que são lançados no Rio Piúma, 
conforme já mencionado.   
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Figura 24 – Foz do Rio Piúma (Piúma/ES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Às margens, na parte central, o Ifes – Campus Piúma. À direita foz do Rio Piúma com desembocadura 
no mar formando a Praia Doce; b) Resíduos descartados às margens da Foz do Rio Piúma. c) Erosão na 
costa oeste da Ilha do Gambá provocado por retirada de argila do local há décadas atrás. 
Fonte: Souza (2017) a; elaborado pelo autor (2016) b,c 

Fonte: Arquivo do autor ( 2016) 

b) c) 

a) 
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Figura 25 - Estudantes em atividade educativa na Foz (borda da Ilha do Gambá), 
Piúma/ES  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
Visando auxiliar na elaboração de ações educativas na Foz (Ilha do 
Gambá) seguem dados de mapeamento bioecológico e 
socioambiental realizados por educadores e educandos neste 
espaço. 
 

Quadro 8 -  Aspectos bioecológicos e socioambientais - Foz do Rio (Ilha do Gambá), 
Piúma-ES 

 
1 ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 
 
1.1 Localidade (denominação/ referência): Foz 
 
1.2 Coordenadas geográficas: 20°50'35.8"S 40°43'17.4"W 
 
1.3 Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora):  
Solo rochoso com muitas espécies de plantas exóticas e espécies típicas da 
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Mata Atlântica.  

 
1.4 Interações ecológicas existentes:  
Maré seca: Berçário de espécies marinhas. Competição por luz e espaço. 
Predatismo e Protocooperação. 
 
1.5 Outras características bioecológicas relevantes: 
Espécies exóticas venceram a disputa pelo nicho ecológico. Rico em nutrientes. 
 
 

 
2 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

2.1 Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no local 
e formas de uso e ocupação): 
Pesca artesanal,  turismo e visitas de estudantes. 
 
2.2 Recursos pesqueiros cultivados ou capturados: 
Peixes, mexilhões, camarão e tartarugas marinhas coletadas para análise. 
 
2.3 Artefatos utilizados para captura do pescado: 
Rede de espera de arrasto e tarrafa. Pesca com anzol e linha. coleta manual de 
mexilhões. 
 
2.4 Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
Desmatamento e presença de resíduos sólidos e esgoto. 
 
2.5 Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade  
Incentivo da Prefeitura para a otimização da atividade das marisqueiras, com 
por exemplo a compra do sururu para composição da merenda da escola. 
Latões de lixo nesse local para o descarte da casca do sururu, com 
recolhimento periódico respeitando as leis ambientais e de preservação. 
Incentivos à pesquisa para melhor aproveitamento da casca do sururu como 
subproduto em outras áreas.  
Projetos para conscientizar os estudantes, moradores e turistas, evitando o 
descarte de efluentes e lixos no ambiente. 
 
2.6 Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros): 
NEA: Estrutura das populações de tartaruga marinhas e observações. Limpeza 
das praias. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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6 A ILHA DO MEIO 
 
Essa ilha encontra-se entre a Ilha dos Cabritos e a Ilha do Gambá, 
estando relativamente próxima do continente. Possui um 
comprimento máximo de 450 metros, largura de 250 metros com 
uma área total de 7,87 hectares. Em situações de maré baixa 
durante a lua cheia ou lua nova, pode-se caminhar da praia de 
Coqueiral até a ilha do Meio com água abaixo de 60 cm de 
profundidade21. 
 

Figura 26 – Vista aérea da Ilha do Meio - Piúma/ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Souza (2017) 

 

Embora possua uma faixa de praia com águas cristalinas, ideal para 
banho e algumas trilhas rústicas ao seu redor, essa é menos visitada 
das três ilhas. Consequentemente, apresenta seus aspectos naturais 
mais conservados, como a sua cobertura vegetal e o seu costão 
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rochoso. Devido à composição atual da vegetação, conclui-se que não 
sofreu com interferências de outras atividades de grande impacto 
  

Figura 27 – Ilha do Meio - Piúma/ES 

 
a) Costão Rochoso com vista para a Ilha do Gambá; b) Espécie vegetal Quesnelia quesneliana;  c) 
Espécie vegetal Coleocephalocereus fluminensis; d) Costão rochoso com vista para o Monte Aghá 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017)  

 
 
A cobertura vegetal da Ilha do Meio apresenta, em sua maioria, um 
porte arbustivo com as formações florestal, rupestre e a halófila-
psamófila5. A formação rupestre cobre especialmente as bordas 
rochosas da ilha, antecedendo geograficamente a formação 
arbustiva. 
 

                                                 
5 Vegetação adaptada às condições salinas e arenosas sob influências de marés, com espécies 
herbáceas reptantes, com sistemas radiculares amplos. 

b) a) 

d) c) 



54 
 

 

 

A localização desta formação colabora para um maior impacto sofrido 
por essa fisionomia, já que serve como área de amortecimento às 
outras formações em relação à visitação humana e a forte influência 
marinha22. 
 
Esta fisionomia é de extrema importância para o desenvolvimento do 
solo, já que o acúmulo de restos vegetais forma camada considerável 
de matéria orgânica, cuja retenção de umidade favorece tanto o 
aumento do intemperismo sobre a rocha quanto o estabelecimento 
de novos indivíduos sobre a mesma.  
 
Essa formação é ocupada principalmente por espécies das famílias 
Bromeliaceae, Cactaceae, Orchidaceae e Poaceae, as quais formam 
inúmeras “ilhas de vegetação”, que conferem à ilha grande beleza 
paisagística. 
 
A formação arbustiva forma a maior parte da cobertura vegetal da 
Ilha do Meio, estando compreendida por todo o interior da ilha a 
partir da formação rupestre, não ocupando apenas a pequena área 
de “praia” e uma área a sudoeste da ilha ocupada pela formação 
florestal. Tal característica pode estar associada às características do 
solo, como pouca fertilidade e elevada acidez, forte influência dos 
alíseos associada à sua baixa altura e ainda a impactos antrópicos, 
como exploração dos recursos vegetais e queimadas, porém sem 
confirmação científica.  
 
O adensamento dessa vegetação auxilia na proteção contra o 
impacto da influência do vento marítimo nordeste, contribuindo para 
o estabelecimento e evolução da fisionomia florestal a sudoeste da 
ilha, além de dificultar o acesso humano, já que é composta por 
espécies espinhosas e de galhos retorcidos e rígidos. Tais 
características servem de grande suporte à moradia e abrigo da 
fauna local e migratória, além de espaço seguro para nidificação e 
acasalamento23. 
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Quadro 9 - Ilha do Meio – informações gerais - Ilha do Meio 
 
Localização:  em frente à Praia de Coqueiral 
Distância da localidade mais 
próxima:  

500 metros da Praia de Coqueiral 

Distância da Sede do 
município:  

800m. 

Acesso ao atrativo:  
sinalizado, não adaptado, hidroviário 
marítimo/fluvial e em estado regular 

Descrição do acesso 
utilizado:  

Praia do Coqueiral 

Transporte para o atrativo:  hidroviário contratado 

Legislação de proteção ao 
atrativo:  

Tombado como Patrimônio Paisagístico pelo 
Conselho Estadual de Cultura, por meio da 
Resolução CEC Nº 06/89, solicitado pelo Centro 
Cultural de Piúma. Regulamentado por 
intermédio da Lei Nº 2947 de 17 de dezembro de 
1974 

Estado de conservação:  bom 
Entrada do atrativo:  não há entrada definida 

Visitação:  
diariamente, sem horário definido, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia 

Acessibilidade do atrativo:  permanente 
Tempo necessário para 
usufruir o atrativo:  

horas 

Equipamentos e serviços no 
atrativo:  

não há 

Atividades ocorrentes no 
atrativo:  

pesca e lazer 

Integra roteiros turísticos 
comercializados?  

não 

Origem dos visitantes:  
local, municipal, do entorno regional e de outros 
Estados. Maior fluxo de visitação no verão 

Descrição do atrativo:  

rica em bromélias e orquídeas. Própria para 
pesca de arremesso. Quando a maré está baixa, 
pode-se caminhar da praia até à ilha 
(profundidade máxima cerca de 60 cm) 

Fonte: SEDES (2005) 

 
 



56 
 

 

 

6.1 Potencialidades Educativas da Ilha do Meio 
 
Uma das características marcantes das Ilhas do Meio (e também da 
Ilha dos Cabritos que é caracterizada no próximo tópico) é o extenso 
costão rochoso em todo o perímetro de suas bordas.  
 
Esse costão rochoso é um ambiente costeiro, formado por rochas, 
situado na transição entre os meios terrestre e aquático.  É 
considerado muito mais uma extensão do ambiente marinho que do 
terrestre, uma vez que a maioria dos organismos que o habitam, 
estão relacionados ao mar24.  
 
Geralmente, esse ambiente pode ser modelado por aspectos físicos, 
químicos e biológicos. Em relação aos aspectos físicos, a erosão por 
batimento de ondas, ventos e chuvas é o principal deles, mas a 
temperatura também possui papel importante na de composição das 
rochas, a longo prazo, por meio da expansão e contração dos 
minerais25.  
 
Os fatores químicos envolvidos dependem do tipo de rocha que forma 
o costão, uma vez que minerais reagem quimicamente com a água 
do mar (ex. ferro), sendo que estas relações são reguladas 
principalmente pelos fatores climáticos26.  
 
Quanto aos aspectos biológicos temos o desgaste das rochas que 
pode ser causado por organismos habitantes ou visitantes do costão, 
como ouriços, esponjas e moluscos e, no caso mais específico das 
Ilhas de Piúma, o cultivo do mexilhão Perna perna, popularmente 
conhecido como sururu. 
 
Para o mapeamento bioecológico e socioambiental da Ilha do Meio 
foram classificados dois espaços denominados: 1) área exposta, 
voltada para o oceano e 2) área abrigada de frente para a orla da 
praia de Piúma.  
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Figura 28 – Vista aérea da Ilha do Meio - Piúma/ES 

 
À esquerda - área abrigada (voltada para o continente). À direita - área exposta voltada para o mar 
aberto. Ao fundo a Ilha do Gambá e Praia de Coqueiral na orla de Piúma. 
Fonte: Souza (2017) 

 
Espaço Educativo 1 – Área exposta (Ilha do Meio) 
 
De um modo geral, a área exposta de um costão rochoso é aquela 
que recebe maior impacto de ondas, é pouco fragmentada e 
apresenta-se basicamente na forma grandes rochas.  
 
Possui taxa de produtividade  primária bastante elevada, porque 
existe um grande fluxo de nutrientes entre as algas, que utilizam esta 
energia para seu desenvolvimento.  
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As algas de talos ramificados são favorecidas pela movimentação das 
águas que impede a superposição, que causaria  sombreamento dos 
talos inferiores.  
 
Esta movimentação impede ainda o intenso pastoreamento (realizado 
pelos herbívoros), possibilitando o desenvolvimento dos vegetais27. 
 
Figura 29 - Área exposta da Ilha do Meio - educandos em atividade de mapeamento 

bioecológico e socioambiental no espaço. Ao fundo a Ilha dos Cabritos 
(Piúma/ES) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2017) 
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Figura 30 - Educandos em atividade de mapeamento bioecológico e socioambiental 
na Ilha do Meio, Piúma/ES  

 
Fonte: Elaborado pelo do autor (2016) 

 

Assim como nos espaços educativos já apresentados, segue abaixo 
dados produzidos durante mapeamento bioecológico e 
socioambiental na área exposta da Ilha do Meio para subsidiar o 
planejamento de atividades educativas no local. 
 

Quadro 10 - Aspectos Bioecológicos e Socioambientais - Área Exposta  (Ilha do 
Meio) 

 
1 ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 
 
1.1 Localidade (denominação/ referência): área exposta (Ilha do Meio) 
 
1.2 Coordenadas geográficas: 20°50'60.0"S 40°43'31.6"W 
 
1.4 Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora): 
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costão rochoso, solo arenoso, mata atlântica, vegetação exótica, cactos, 
bromélias, poças de maré. 
 
1.5 Interações ecológicas existentes: predação, competição 
 
1.6. Outras características bioecológicas relevantes: berçários, presença de 
lesmas do mar, organismos juvenis, presença de crustáceos, poças com a 
espécie “sargentinho”. 
 
 

 
2 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 
2.1 Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no 
local e formas de uso e ocupação):  
Em períodos de baixa maré, é possível o acesso a pé, facilitando o turismo. Há 
também a pesca, as marisqueiras e projetos do NEA (Núcleo de Educação 
Ambiental) 
 
2.2 Recursos pesqueiros cultivados ou capturados:  
Tainha, peixe agulha e mexilhão (sururu) 
 
2.3 Artefatos utilizados para captura do pescado:  
rede de arrasto, rede de espera e coleta manual 
 
2.4 Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
presença de resíduos sólidos (lixo deixado pelos turistas) 
 
2.5 Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade: 
Realização de fiscalização e campanhas de conscientização, locais para 
depositar os lixos e recolhimento do mesmo de forma responsável. 
Desenvolvimento de mutirões de limpeza, ações mais intensas realizadas pelo 
órgão responsável pelo turismo no município. 
 
2.6 Outras características socioambientais relevantes:  
Formação de recife costeiro, biodiversidade, único lugar da região que possui a 
lesma do mar. 
 
2.7 Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros): 
 NEA: identificação das poças de maré e mapeamento oceanográfico. 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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Espaço Educativo 2 – Área abrigada (Ilha do Meio) 

A área abrigada de um costão rochoso, voltada para o continente, 
apresenta alto nível de complexidade, resultando numa grande 
riqueza de espécies associadas.  

Organismos maiores que os geralmente encontrados no costão 
exposto, como algas com talos bem desenvolvidos e com abundante 
biota epífita (algas, briozoários, esponjas, vermes, etc.) conseguem 
de desenvolver ali.   

Figura 31 - Educandos em atividade de mapeamento bioecológico e socioambiental 
na área abrigada da Ilha do Meio (ao fundo o Monte Aghá) – Piúma/ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

Apesar de ser a ilha menos afetada pelas ações antrópicas diretas, a 
Ilha do Meio recebe os impactos de ocorrências antrópicas em seu 
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entorno, como por exemplo a decomposição, em suas margens, de 
tartarugas marinhas mortas nas redes de espera colocadas pelos 
pescadores em seu entorno. Há inclusive um local na área abrigada 
denominado “cemitério de tartarugas” onde são depositados esses 
animais quando capturados e mortos nas redes de arrasto. 

Um trabalho de sensibilização para conscientização dos pescadores 
artesanais deve vir acompanhado de ações do Poder Público no 
sentido de fomentar outras alternativas viáveis para captura do 
pescado bem como propor projetos alternativos de geração de renda 
a esses sujeitos que muitas vezes dependem unicamente desse tipo 
de técnica de captura de pescado para sua subsistência e de sua 
família. 
 
Figura 32 – Ilha do Meio – Piúma/ES 

 
 
 
 
 
 
Fonte: Arquivo do autor (2017) 
 
 

 
  
 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
a) casco de tartaruga marinha em decomposição; b) Urubus se alimentando de restos de tartaruga c e 
d) “cemitério” de tartarugas (Ilha do Meio) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
 

a) b) 

c) d) 
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Figura 33 - Educandos em atividade de mapeamento bioecológico e socioambiental 
na Ilha do Meio, Piúma/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 
A seguir dados bioecológicos e socioambientais para subsidiar o 
planejamento de práticas educativas na área abrigada da Ilha do 
Meio. 

 

Quadro 11 - Aspectos Bioecológicos e Socioambientais - Área Abrigada (Ilha do 
Meio) 

 
1 ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 
 
1.1 Localidade (denominação/ referência): Area abrigada (Ilha do Meio) 
 
1.2. Coordenadas geográficas: 20°50'56.2"S 40°43'37.6"W 
 
1.3.Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora): 
costão rochoso, solo arenoso, vegetação exótica, mata atlântica, presença de 
recifes costeiros, biodiversidade de organismos. 

 
1.4 Interações ecológicas existentes: predação, competição, inquilinismo 
 
1.5 Outras características bioecológicas relevantes: grande quantidade de 
ostras 
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2. ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 
2.1 Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no 
local e formas de uso e ocupação): grande presença de conchas de mexilhões 
(pessoas que os capturam abandonam as conchas devido ao peso de 
transporte do marisco), resíduos sólidos no ambiente (plástico, vidro, isopor, 
etc)  
 
2.2 Recursos pesqueiros cultivados ou capturados: ostras, coleta de conchas 
 
2.3 Artefatos utilizados para captura do pescado: rede de espera, coleta 
manual 
 
2.4 Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
conchas de mexilhões abandonadas, resíduos corporais de tartarugas 
(cascos) 
 
2.5 Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade: 
realização de fiscalização e conscientização 
 
2.6 Outras características socioambientais relevantes:  
formação de recife costeiro, biodiversidade 
 
2.7 Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros):  
NEA: levantamento da fauna marinha nas poças de maré 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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7 A ILHA DOS CABRITOS 
 
A Ilha mais distante da região costeira de Piúma é a dos Cabritos, 
localizada aproximadamente 1,5 quilômetros da faixa de Praia de 
Piúma. Com 350 metros de comprimento, 115 metros de largura e 
3,97 hectares é um verdadeiro parque natural de flora e fauna, 
coberta por vegetação nativa, com trilhas rústicas próprias para 
caminhada. Fica distante 800 metros da ilha do Gambá e 350 metros 
da ilha do Meio28. 
 

Figura 34 - Ilha dos Cabritos, Piúma/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Souza (2017) 
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Quadro 12 - Ilha dos Cabritos, Piúma/ES – informações gerais 

Localização:  em frente a Praia de Coqueiral 
Localidades mais próxima do 
atrativo:  

Praia de Coqueiral 

Distância da Sede do 
município:  

900m do continente 

Acesso ao atrativo:  
sinalizado, não adaptado, hidroviário 
marítimo/fluvial e em bom estado 

Descrição do acesso utilizado:  Praia do Coqueiral 
Transporte para o atrativo:  hidroviário contratado 

Legislação de proteção ao 
atrativo:  

Tombado como Patrimônio Paisagístico pelo 
CEC, Lei nº 2947 de 17 de dezembro de 1974, 
solicitado pelo Centro Cultural de Piúma, 
regulamentada pela Resolução nº CEC 06/89 

Estado de conservação:  bom 
Entrada do atrativo:  atracadouro, não adaptado 

Visitação:  
diariamente, sem horário definido, sem visitas 
guiadas, acesso gratuito e sem autorização 
prévia 

Acessibilidade do atrativo:  permanente 
Tempo necessário para usufruir 
o atrativo:  

horas 

Equipamentos e serviços no 
atrativo:  

instalações sanitárias e local para alimentação 
não adaptados 

Atividades ocorrentes no 
atrativo:  

pesca e lazer 

Integra roteiros turísticos 
comercializados?  

não 

Origem dos visitantes:  
local, municipal, do entorno regional e de 
outros estados. Maior fluxo de visitação no 
verão 

Descrição do atrativo:  

sua praia é pequena e de águas cristalinas. 
Possui saída de barco da praia ou da Ilha do 
Gambá. É coberta por matas nativas com 
trilhas rústicas, próprias para caminhadas 

Fonte: SEDES (2005) 
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7.1 Potencialidades Educativas da Ilha dos Cabritos 

 
Assim como a Ilha do Meio, a Ilha dos Cabritos caracteriza-se 
basicamente por dois principais espaços educativos: a área exposta e 
a área abrigada, ou seja, a primeira de característica mais rochosa 
que recebe diretamente a influência dos ventos e ondas do mar 
aberto, e a segunda de frente para o continente com característica 
mais praiana e arenosa em sua borda central. 
 

Figura 35 - Ilha dos Cabritos (à esquerda da foto - área exposta; à direita área 
abrigada) – Piúma/ES 

 
Fonte: Souza (2017) 
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Espaço Educativo 1 – Área Exposta (Ilha dos Cabritos) 

 
A área exposta da ilha dos Cabritos caracteriza-se 
predominantemente por um extenso costão rochoso que abriga 
diversas espécies da fauna e flora marinha e terrestre. A formação 
florestal concentra-se na porção central e mais alta da ilha, sendo a 
mais representativa em área. É composta por árvores de até sete 
metros de altura, as quais abrigam a maior parte da flora epífita6 da 
ilha.  
 
Devido a uma trilha que corta esta formação no sentido leste-oeste 
observa-se uma separação de dois fragmentos, além desta há 
também uma trilha cortando o sub-bosque de um dos fragmentos, 
mas que causa menos impactos à vegetação devido a sua menor 
largura. A primeira trilha citada foi classificada como área 
antropizada, devido à descaracterização de seus aspectos naturais 
por ação do homem29. 
 
Quanto à sua vegetação, predominam em relação à área ocupada as 
formações: arbustiva e florestal, apesar de se estabelecerem 
também fisionomias decorrentes de impacto antrópico.  
 
A formação rupestre encontra-se principalmente nas bordas rochosas 
da ilha, margeando a formação arbustiva. Apresenta diferenciação 
entre as espécies que ocorrem na face leste e oeste da ilha. Esta 
diferenciação está relacionada aos diferentes fatores ambientais 
atuantes sobre esses ambientes incluindo a interferência humana, 
que incide principalmente sobre a face oeste, onde encontra-se a 
praia30.  
 
 
 

                                                 
6 As plantas epífitas (epi = em cima; fito = planta) são aquelas que vivem sobre outras plantas sem que 
ocorra parasitismo. Nessa relação, a epífita utiliza o outro vegetal apenas como suporte (forófito), não 
retirando nenhum nutriente e, consequentemente, não causando nenhum prejuízo à espécie. 
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Figura 36 - Traslado e acesso à área exposta da Ilha dos Cabritos - Piúma/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a), b) Traslado em escuna para acesso à Ilha dos Cabritos; c), d) Trilha central de acesso à área exposta 
da Ilha; e), f) educandos em atividade de mapeamento bioecológico e socioambiental no costão rochoso 
da Ilha dos Cabritos. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Quadro 13 - Mapeamento bioecológico e socioambiental - Espaço Educativo 1 – 
Área exposta  - llha dos Cabritos 

 
1 ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 
 
1.1 Localidade (denominação/ referência): área exposta (Ilha dos Cabritos) 
 
1.2  Coordenadas geográficas: 20°51'20.2"S 40°43'37.0"W 
 
1.3 Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora): costão 
rochoso, fauna juvenil, vegetação arbustiva, maior intensidade de mata 
atlântica, presença de cactos e bromélias, berçário de tartarugas marinhas. 
 
1.4 Interações ecológicas existentes: comunidade, competição, predação 
 
1.5 Outras características bioecológicas relevantes: formação de comunidades 
de mariscos, as condições biológicas auxiliam no seu desenvolvimento, 
formação de mata atlântica e nas margens características arboríferas, presença 
de tartarugas marinhas 
 
 

 
2 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

2.1 Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no local 
e formas de uso e ocupação): criação de mariscos, pesca, turismo (duas trilhas 
– sem sinalização, porém de fácil acesso) 
 
2.2 Recursos pesqueiros cultivados ou capturados: mariscos, mexilhão perna 
perna, peixes, camarões 
 
2.3 Artefatos utilizados para captura do pescado: cavadeira, rede de espera, 
rede de mão, rede de arrasto, linha de mão. 
 
2.4 Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
ambiente razoavelmente explorado, porém com lixo e resíduos no local  
 
2.5 Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade: formar 
área de preservação no local do bar, mostrando um ponto de ecoturismo, fazer 
um rodízio de áreas de extração dos mexilhões para dar tempo de se 
recomporem, evitar lançamento de redes de espera nas margens da ilha 
(berçário) 
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2.6 Outras características socioambientais relevantes: excessivo trânsito 
humano durante a alta temporada de verão. 
 
2.7 Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros): cultivo de 
mexilhões – atividades práticas do Curso Técnico em Aquicultura e Pesca (na 
área abrigada) 
 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Espaço Educativo 2 – Área Abrigada (Ilha dos Cabritos) 

 
Das três ilhas costeiras de Piúma, a ilha dos Cabritos é considerada a 
que apresenta mais alterações antrópicas. Sua vegetação é 
composta por formações e espécies decorrentes de degradação 
ambiental, somando-se a introdução de fauna exótica31.  
 
A ilha apresenta a maior área de “praia” dentre todas as ilhas, com 
um cordão arenoso de aproximadamente 50 m de comprimento. Esta 
área de praia está localizada na face oeste da ilha, região abrigada 
dos ventos e correntes marinhas predominantes. 
 

Figura 37 - Ilha dos Cabritos (área abrigada) - Piúma/ES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) faixa de praia. b) vegetação rupestre  
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

a) b) 



72 
 

 

 

A formação rupestre sofre diretamente com impactos antrópicos, que 
aliados às condições adversas desse ambiente permitem o 
estabelecimento de espécies oportunistas32. 
 
Figura 38 – Ilha dos Cabritos – área abrigada -  Piúma-ES  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

a) Cultivo de mexilhões Perna perna (sururu). b) Borda do costão rochoso Ilha dos Cabritos (ao fundo o 
Monte Aghá) 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
Existe uma construção na ilha dos Cabritos que foi erigida por volta 
de 1970 e que há alguns anos atrás estava abandonada, sendo 
restaurada no final de 2016. Essa construção, desde o seu início, tem 
como objetivo a comercialização de bebidas e alimentos à população 
e turistas33.  
 
Essa edificação fica fechada durante praticamente todos os meses 
do ano, estando aberta à utilização nos meses de verão e durante o 
período de carnaval quando aumenta o fluxo de pessoas na região.  
 
Antes de sua recente reforma (no final de 2016), quando estava 
abandonado, o espaço servia de apoio aos maricultores que 
trabalham nas margens da ilha, em um sistema de cultivo de 
mexilhão Perna perna, por meio de Long Line7.  

                                                 
7 O sistema Long Line é constituído, basicamente, por um cabo horizontal, “madre”, que está preso ao 
fundo por um sistema de ancoragem composto por poitas, cabos e correntes, mantendo-se a flutuar 

a) b) 
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Figura 39 – Edificação construída na praia da Ilha dos Cabritos - Piúma/ES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) construção abandonada set-2016; b) construção reformada dez-2016. 
Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 

Tais questões socioambientais presentes na Ilha dos Cabritos podem 
ser o fio condutor do debate com os educandos acerca do uso do 
bem natural e patrimônio cultural com finalidade comercial e 
interesse privado. 
 
Essas contradições presentes no espaço educativo são temas 
propícios para se promover uma educação ambiental crítica que leve 
os educandos a refletirem sobre o modelo de desenvolvimento 
proposto para as ilhas costeiras de Piúma e seus impactos na pesca 
artesanal em seu entorno.  
 
Como dito anteriormente, isso significa desenvolver nos educandos o 
sentimento de pertencimento com o espaço público e natural e criar 
condições para o empoderamento social por meio do debate 
democrático cuja finalidade seja implementar políticas públicas que 
visem o interesse da coletividade e não da individualidade. 
 
 
 

                                                                                                                        
através de bóias. Da madre pendem cordas verticais para o cultivo de mexilhão, bolsas ou lanternas 
para o cultivo de outras espécies (Figura 38). 

a) b) 
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Quadro 14 - Mapeamento bioecológico e socioambiental – Área abrigada (Ilha dos 
Cabritos) 

 

1 ASPECTOS BIOECOLÓGICOS 
 
1.1 Localidade (denominação/ referência): área abrigada (Ilha dos Cabritos) 
 
1.2 Coordenadas geográficas: 20°51'17.4"S 40°43'38.3"W 
 
1.3 Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora): costão 
rochoso, presença de algas e tartarugas, cactos, bromélias, menos ondas, 
criação de moluscos, cavalos-marinhos, mata atlântica, vegetação arbustiva 
 
1.4 Interações ecológicas existentes: competição 
 
1.5 Outras características bioecológicas relevantes: maior quantidade de algas 
verdes, vermelhas e pardas, sem ondas 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

2 ASPECTOS SOCIOAMBIENTAIS 

 
2.1 Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no local 
e formas de uso e ocupação): pouca exploração, turismo, mergulho, mitilicultura  
 
2.2 Recursos pesqueiros cultivados ou capturados: camarões, peixes, mexilhões 
 
2.3 Artefatos utilizados para captura do pescado: rede de espera, linha de mão, 
anzol, sistema de cultivo long-line 
 
2.4 Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
construção de alvenaria (restaurante) em estado de abandono (na ocasião do 
mapeamento – out/2016) 
 
2.5 Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade: controle 
do trânsito de turistas durante o verão 
 
2.6 Outras características socioambientais relevantes: construção de 
restaurante descaracteriza o ambiente natural. 
 
2.7 Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros): cultivo de 
mexilhões – atividades práticas do Curso Técnico em Aquicultura e Pesca 

Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme exposto no princípio deste guia, sua finalidade é apresentar 
as potencialidades educativas das Ilhas costeiras de Piúma, como 
espaços de educação não formal, para promoção da educação 
ambiental crítica, sem caracterizar-se em um manual com “receitas 
prontas”.   

Parafraseando um ditado popular, não estamos dando o peixe, 
tampouco tendo a pretensão de ensinar a pescar, contudo, a partir 
dos referenciais teóricos apresentados e das informações 
bioecológicas e socioambientais levantadas em cada espaço, o 
educador terá autonomia para propor o seu planejamento e delinear 
os objetivos pedagógicos a serem alcançados em sua prática 
educativa de acordo com as características, peculiaridades e perfis 
de seus educandos, pois “ninguém caminha sem aprender a 
caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, sem 
aprender a refazer, a retocar o sonho por causa do qual a gente se 
pôs a caminhar” (FREIRE, 1992, p. 79). 

Portanto, apenas a título de exemplo, constam anexos uma 
Sequência Didática, que aborda a educação ambiental crítica por 
meio da complementaridade entre os espaços de educação formal e 
não formal desenvolvida com estudantes do 4º ano do Curso Técnico 
em Pesca do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus Piúma, e 
um modelo de formulário para um trabalho investigativo com os 
educandos nas ilhas costeiras de Piúma-ES. 

Finalizando, como uma síntese de todo o conteúdo anteriormente 
exposto, o Quadro 15 apresenta as principais características 
geográficas e bioecológicas de cada ilha, as evidências de ações 
antrópicas em seus espaços e propostas de sustentabilidade e 
conservação de seus ecossistemas.  



76 

 

 

Quadro 15 - Principais características de cada espaço de educação e seus potenciais educativos 

Espaço de 
Educação 

Potenciais 
Educativos 

Características geográficas e 
biológicas 

Evidências de ações antrópicas 
no espaço 

Sugestões de sustentabilidade e 
conservação dos ecossistemas 

Ilha do 
Gambá 

Manguezal 
Mangue em recuperação. Solo 
arenoso e lamoso, baixo relevo e 
erosão nas proximidades. 

Estado de degradação, resíduos 
espalhados, redução da fauna e 
flora. 

Sensibilizar os visitantes, realizar palestras 
sobre a importância da conservação da ilha 
para a cidade de Piúma; 

Prainha 
Costão rochoso com rochas 
entrepostas e solo arenoso. Flora: 
vegetação rasteira. 

Presença de resíduos, escritas 
e dizeres com tinta nas rochas. 
 

Monitorar constante do local e estabelecer 
políticas públicas para sua preservação; 
Controlar o fluxo de pessoas. 

Mirante 

Solo arenoso, fauna composta 
por insetos e flora em estado 
de alto ressecamento. Mata 
Atlântica, bromélias. 
 

Presença de resíduos sólidos; 
desmatamento e erosão; 
excreção nas plantas; escritos 
nas folhas das plantas e nos 
troncos das arvores. 
 

Desenvolver projetos de educação 
ambiental para propagar a importância 
biológica local e disseminar 
conhecimentos acerca de sua 
biodiversidade e formas de conservação. 

Buraca 

Costão rochoso; solo arenoso com 
cascalho. Fauna: cactos, 
bromélias e cipós característicos 
da mata atlântica. 
 

Presença elevada de resíduos 
(casca de mexilhão sururu), 
pichação nas pedras. 
Ambiente com preservação 
comprometida 

Implementar políticas públicas para a 
retirada de entulhos (casca de mariscos) na 
região e monitoramento dos locais 
(vigilância); Fomentar projeto para uso da 
concha do marisco como cascalho para 
obra e como filtro biológico. 
 

Foz 

Solo rochoso com muitas 
espécies de plantas exóticas e 
espécies típicas da Mata 
Atlântica. 

Desmatamento e presença de 
resíduos sólidos e efluentes 
provenientes das peixarias, dos 
esgotos e das redes pluviais 
 

Incentivar a atividade das marisqueiras, 
com por exemplo a compra do sururu 
para composição da merenda da escola 
(poder público). 
Desenvolver pesquisas para melhor 
aproveitamento da casca do sururu como 
subproduto em outras áreas. 
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(continuação) 

Espaço de 
Educação 

Potenciais 
Educativos 

Características geográficas e 
biológicas 

Evidências de ações 
antrópicas no espaço 

Sugestões sustentabilidade e conservação 
dos ecossistemas 

Ilha do Meio 

Área 
exposta 

Costão rochoso, solo arenoso, 
mata atlântica, vegetação 
exótica, cactos, bromélias, poças 
de maré. 

Presença de resíduos sólidos 
(lixo) deixado pelos turistas e 
visitantes. 

Realizar fiscalização e campanhas de 
conscientização, locais para depositar os 
lixos e recolhimento do mesmo de forma 
responsável. 

Área 
abrigada 

Solo arenoso, costão rochoso, 
vegetação exótica, mata atlântica, 
presença de recifes costeiros, 
grande biodiversidade de 
organismos. 

Conchas de mexilhões 
abandonadas, resíduos 
corporais de tartarugas 
(cascos) – “cemitério” 

Desenvolver mutirões de limpeza, ações 
mais intensas realizadas pelo órgão 
responsável pelo turismo no município. 
 

Ilha dos 
Cabritos 

Área 
exposta 

Costão rochoso, fauna juvenil, 
vegetação arbustiva, maior 
intensidade de mata atlântica, 
presença de cactos e bromélias, 
berçário de tartarugas 
marinhas. 

Ambiente razoavelmente 
explorado, porém com lixo e 
resíduos no local 

Fazer um rodízio de áreas de extração dos 
mexilhões para dar tempo de se 
recomporem, evitar lançamento de redes 
de espera nas margens da ilha (berçário 
de tartarugas) 
 

Área 
Abrigada 

Costão rochoso, presença de 
algas e tartarugas, cactos, 
bromélias, criação de moluscos, 
cavalos-marinhos, mata 
atlântica e vegetação arbustiva. 

Edificação de alvenaria (bar) 
em estado de abandono 
(out/2016) 

Formar área de preservação e ponto de 
ecoturismo no local onde funciona o bar; 
Controle do trânsito e acesso de turistas 
durante o verão. 
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ANEXO A -  Sequência Didática aplicada nas Ilhas Costeiras de Piúma 

Adaptado de Guimarães e Giordan (2012) 

Sequência Didática 

Título 
“O Ifes Piúma e suas ilhas costeiras: promovendo a educação ambiental crítica por meio 
da complementariedade entre a educação formal e não formal” 

Público Alvo 
Turma do 4º ano do Curso Técnico em Pesca (Integrado ao Ensino Médio), com 21 alunos, 
do Instituto Federal do Espírito Santo – Ifes/Campus Piúma, localizado na Rua Augusto 
Costa de Oliveira, 660, Praia Doce, Piúma-ES. 

Problematização 

O Ifes Piúma possui em seu entorno um conjunto de ilhas costeiras que são territórios 
naturalmente sensíveis, interativos e ricos em biodiversidade terrestre e marinha, todavia 
esses ambientes sofrem ações antrópicas que impactam diretamente o equilíbrio de seus 
ecossistemas comprometendo a pesca artesanal e a subsistência dos pescadores e 
marisqueiros que sobrevivem dos seus escassos recursos naturais (peixes, crustáceos e 
mariscos). 
Diante desse preocupante cenário, de que maneira uma proposta didático-pedagógica 
baseada na complementaridade entre a educação formal e não formal, potencializa uma 
educação ambiental crítica que leve os educandos a refletirem e agirem para a 
transformação, presente e futura, dessa realidade?” 

 
 
 
Objetivo Geral 

Desenvolver nos alunos a reflexão crítica sobre as contradições do atual modelo de 
civilização na perspectiva da construção de novas relações entre a sociedade e a 
natureza visando a sustentabilidade ambiental (em sua totalidade – social, econômica, 
política e cultural)  para a sobrevivência da atividade pesqueira artesanal no entorno das 
ilhas costeiras de Piúma. 

Encontros Objetivos Específicos Conteúdos Dinâmicas 

PI*  
 

1º Encontro 
 

(6 aulas)** 

 
- Dialogar com os alunos sobre 
os conteúdos que serão 
abordados durante a 
Sequência Didática, a 
dinâmica dos trabalhos, o 
cronograma de ações, a 
organização dos grupos 
(teatro e mesa redonda), a 
discussão conjunta sobre o 
processo avaliativo, enfim as 
opiniões e contribuições dos 
educandos sobre a proposta 
de trabalho tanto nos 
aspectos logísticos, quanto 
nos assuntos didáticos e 
pedagógicos;  

 
- Introduzir o conceito de 
Educação Ambiental Crítica e 
refletir sobre a relação desta 
com o modus vivendi de nossa 
sociedade, problematizando a 

 
- Apresentação geral da 
Sequência Didática e o 
cronograma de atividades; 

 
- Introdução da temática 
Educação Ambiental Crítica 
(a crise do sistema linear - 
extração, produção, 
consumo, descarte - e a 
finitude do planeta;  os 
problemas ambientais 
gerados pela sociedade de 
consumo e a obsolescência 
programada; o contexto 
ambiental amplo e as 
contradições do modelo de 
sociedade atual e as 
perspectivas de futuro da 
humanidade). 

 
- Exposição dos assuntos e 
deliberação democrática e 
participativa sobre o 
cronograma da disciplina, 
conteúdos a serem 
trabalhados,  programação 
das atividades e o processo 
avaliativo. 

 
- Reflexão a partir de vídeos 
ilustrativos abordando o 
modo de vida da sociedade 
ocidental capitalista, 
hegemônica, desigual e de 
consumo. 

 
- Apresentação do 
documentário “A história das 
coisas”,  e das animações  
“MAN” e “Sociedad de 
consumo y obsolescencia 
programada, combinación 
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realidade com vistas à 
formação do educando não 
apenas como profissional 
Técnico em Pesca, mas 
principalmente como pessoa 
humana e compromissado com 
as mudanças necessárias. 

que amenaza la existência” 
e, por fim, clip e letra da 
música " O Sal da Terra", do 
artista mineiro Beto Guedes. 

OC 
 

2º  
Encontro 

 
(2 aulas) 

 
- Refletir sobre os princípios 
filosóficos e éticos da 
Educação Ambiental Crítica a 
partir da base marxiana 
(materialismo histórico e 
dialético) e freireana (leitura 
de mundo), contextualizados 
às contradições do "modus 
vivendi" da sociedade 
contemporânea e os 
consequentes problemas 
ambientais locais e 
planetários. 

 
- A base marxiana e freireana 
da Educação Ambiental 
Crítica; Contexto histórico 
pós-revolução industrial; 
materialismo histórico e 
dialético, práxis como 
fundamento para mudança 
da realidade;  

 
- A pedagogia de Paulo 
Freire, leitura de mundo, as 
palavras geradoras, o 
respeito a todos os tipos e 
origens do conhecimento. 

 

 
Aula dialogada abordando os 
princípios filosóficos da 
educação ambiental crítica, 
a partir da reflexão 
ideológica e filosófica de 
Karl Marx e Paulo Freire.  
Aplicação da dinâmica 
"Pegada Ecológica". 

 
 
 
 
 
 

OC 
 

3º Encontro 
 

(2 aulas) 

 
- Conhecer o processo histórico 
de formulação das políticas 
públicas de educação 
ambiental no mundo e no 
Brasil e refletir criticamente 
acerca da imposição cultural 
e econômica norte americana 
e europeia nos padrões de 
consumo da sociedade 
brasileira. 

 
- Histórico da Educação 
Ambiental no mundo e no 
Brasil desde a Conferência 
de Estocolmo - anos 70  até 
à Década da UNESCO: 
século XXI); 
Desenvolvimento 
Sustentável x Sociedades 
Sustentáveis; Justiça 
Ambiental;  

 
 - Perspectiva freireana para 
a Educação Ambiental 
(cultura, sociedade, 
educação e política). 

 
 
 

 
Exposição e em seguida 
debate coletivo acerca dos 
problemas ambientais em 
sua totalidade (social, 
política, econômica e 
cultural) e seus impactos na 
vida da sociedade local e 
global. 
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AC 4 
 

4º Encontro 
 

 (5 aulas) 

 
- Participar do Dia Mundial de 
Limpeza das Praias com o 
intuito de recolher os resíduos 
que são depositados 
incorretamente nas praias e 
ilhas, pelos moradores da 
região e turistas que visitam 
esses locais.  

 
A atividade terá início no 
auditório com uma palestra 
para os participantes sobre 
a relação entre a 
problemática ambiental e o 
modo de vida da sociedade 
contemporânea ocidental 
numa perspectiva crítica e 
reflexiva, compreendendo 
os problemas ambientais 
para além de uma visão 
simplesmente 
conservacionista.  

 
Em seguida serão 
organizados os grupos para 
coleta de resíduos nas 
Ilhas. 

 
A coleta será organizada em 
vários grupos e cada grupo 
ficou responsável por um 
local, sendo eles: Praia 
Doce, Praia de Acaiaca, Ilha 
do Gambá, Ilha do Meio, 
Ilha dos Cabritos e Canal de 
Itaputanga. O evento 
organizado pelo NEA – 
Núcleo de Educação 
Ambiental do Campus 
Piúma com a participação 
de servidores e estudantes, 
além de outras pessoas da 
comunidade local. 

 

AC 
 

5º  
Encontro 

 
(5 aulas) 

 
- Conhecer, em uma visão 
crítica, os ambientes das ilhas 
costeiras de Piúma a partir de 
visitas in loco para análise 
bioecológica e socioambiental 
(mapeamento da condições 
das praias e restingas, do 
costão rochoso, do estuário e 
manguezal; dos recifes de 
corais; ecossistemas da fauna 
e flora; poluição; resíduos 
sólidos; ocupação das ilhas; 
estoques pesqueiros; 
impactos do turismo 
degradador) e os problemas 
sociais e políticos  
decorrentes da sua 
exploração indevida e uso 
irregular. 

 
- Mapeamento 
bioecológico e 
socioambiental da Ilha do 
Gambá com levantando 
informações do 
ambientes como: 
localização, coordenadas 
geográficas, condições 
climáticas, maré, 
características do solo, 
relevo, fauna e flora, 
Interações ecológicas 
existentes, Interações 
entre as pessoas e o 
ambiente (atividades 
desenvolvidas no local e 
formas de uso e 
ocupação), recursos 
pesqueiros cultivados ou 
capturados no local, 
artefatos utilizados para 
captura do pescado, 
evidências de ações 
antrópicas e condições de 
preservação do ambiente, 
sugestões para 
conservação dos 
ecossistemas e 
sustentabilidade, projetos 
existentes no local 

 
- Circuito interpretativo na 
Ilha do Gambá conduzida e 
orientada pelo professor da 
turma e pesquisador;  

 
 - Preenchimento de 
formulário específico sobre 
o mapeamento bioecológico 
e socioambiental 

 
 
- Registros em diário de 
bordo das observações 
acerca do ambiente. 

 
- Registros fotográficos para 
futura apresentação em 
mesa redonda, com a 
participação da 
comunidade acadêmica 
interna (alunos e 
servidores) comunidade 
externa (escolas e 
pescadores).  
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(pesquisa, ensino, 
extensão, outros) 

 

OC 
 

6º Encontro 
 

(5 aulas) 

 
- Sistematizar e organizar 
conhecimentos apreendidos 
durante as aulas teóricas e 
práticas para fins de subsidiar 
o momento de aplicação do 
conhecimento 

 
 - Desenvolver o protagonismo, 
a criticidade e a criatividade a 
partir da arte cênica (teatro 
de fantoches). 

 -  
 

 
- Desenvolvimento do 
protagonismo, criticidade e 
criatividade dos educandos 
a partir da arte cênica 
(teatro).  

 
-  Integração, sistematização 
e organização dos dados e 
informações levantados 
durante as visitas às ilhas 
para fins de subsidiar a 
aplicação do conhecimento 
(mesa redonda). 

 
Organização dos 2 grupos 
de trabalho: teatro e 
mesa redonda.  

 
 - Teatro: revisão e 
adaptação do roteiro 
original da peça “A missão 
de Alice”, de Berenice 
Gehlen Adams e Marina 
Strachman, ao contexto 
local realizada de forma 
coletiva pelo grupo de 
alunos; escolha dos 
atores/personagens, 
cenário, figurino, 
contrarregras e ensaio 
sob orientação do 
professor).  

 
 - Mesa redonda: digitação 
dos dados coletados nos 
formulários de campo, 
escolha pelos próprios 
alunos, do mediador da 
mesa, apresentador do 
trabalho, redator da ata, 
convidados internos e 
externos, divulgação, 
cronograma das falas, 
etc...) 

 

AC 
 

7º 
Encontro 

 
 (5 aulas) 

 
- Compreender, em uma visão 
crítica, os ambientes das ilhas 
costeiras de Piúma a partir de 
visitas in loco para análise 
bioecológica e socioambiental 
(mapeamento da condições 
das praias e restingas, do 
costão rochoso, do estuário e 
manguezal; dos recifes de 
corais; ecossistemas da fauna 
e flora; poluição; resíduos 
sólidos; ocupação das ilhas; 
estoques pesqueiros; 
impactos do turismo 

 
- Mapeamento 
bioecológico e 
socioambiental da Ilha 
dos Cabritos com 
levantando informações 
do ambientes como: 
localização, coordenadas 
geográficas, condições 
climáticas, maré, 
características do solo, 
relevo, fauna e flora, 
Interações ecológicas 
existentes, Interações 
entre as pessoas e o 

 
- Circuito interpretativo na 
Ilha dos Cabritos conduzida 
e orientada pelo professor 
da turma e pesquisador;  

 
 - Preenchimento de 
formulário específico sobre 
o mapeamento bioecológico 
e socioambiental 

 
 
- Registros em diário de 
bordo das observações 
acerca do ambiente. 
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degradador) e os problemas 
sociais e políticos  
decorrentes da sua 
exploração indevida e uso 
irregular. 

ambiente (atividades 
desenvolvidas no local e 
formas de uso e 
ocupação), recursos 
pesqueiros cultivados ou 
capturados no local, 
artefatos utilizados para 
captura do pescado, 
evidências de ações 
antrópicas e condições de 
preservação do ambiente, 
sugestões para 
conservação dos 
ecossistemas e 
sustentabilidade, projetos 
existentes no local 
(pesquisa, ensino, 
extensão, outros) 

 
- Registros fotográficos para 
futura apresentação em 
mesa redonda, com a 
participação da 
comunidade acadêmica 
interna (alunos e 
servidores) comunidade 
externa (escolas e 
pescadores).  

AC 
 

8º  
Encontro 

 
(5  aulas) 

 - Apresentar a arte cênica e 
lúdica contextualizada com 
temas complexos da 
realidade local (problemas 
ambientais das ilhas 
costeiras de Piúma e as 
possíveis alternativas de 
mitigação de suas causas). 

 
 - Exercitar a autonomia e a 
criticidade do educando a 
partir de participação em 
debates acerca das 
questões ambientais locais 
e planetárias. 

 
 - Despertar o senso crítico 
dos alunos para a prática 
de educação ambiental, 
transformadora e 
emancipatória em seu 
contexto local e global. 

 
 

- A dinâmica da mesa 
redonda em eventos 
científicos; Os aspectos e 
impactos sociais, 
políticos, econômicos, 
ambientais e culturais 
relacionados à atividade 
pesqueira artesanal nas 
ilhas costeiras de Piúma 
com a finalidade de 
construção de 

Apresentação teatral e 
coordenação de Mesa 
Redonda (pelos alunos) 
durante a programação da 
SNCT – Semana Nacional 
de Ciência e Tecnologia do 
Ifes/ Campus Piúma. 
Interpretada a peça “A 
missão de Alice”, do roteiro 
de Berenice Gehlen Adams 
e Marina Strachman 
adaptado à realidade local 
pelos educandos.  

 
Também foi coordenada e 
apresentada pelos alunos a 
Mesa Redonda com o título 
“Aspectos bioecológicos das 
ilhas costeiras de Piúma, 
impactos das ações 
antrópicas nas atividades 
de pesca artesanal e 
propostas de conservação 
dos espaços com vistas à 
sustentabilidade 
socioambiental"  tendo 
como convidados: Prof. 
Thiago Holanda Basílio 
(Ifes/Piúma), Prof. Juarez 
Coelho Barros (Ifes/Piúma), 
Prof.ª Maria das Graças 
Ferreira Lobino (Ifes/Cefor) 
e Sr. Antônio Carlos Laurino 
(Colônia de Pescadores Z-
9). 
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AC 
 

9º e 10º 
Encontros 

 
(5 aulas) 

 
- Compreender, em uma visão 
crítica, os ambientes das ilhas 
costeiras de Piúma a partir de 
visitas in loco para análise 
bioecológica e socioambiental 
(mapeamento da condições 
das praias e restingas, do 
costão rochoso, do estuário e 
manguezal; dos recifes de 
corais; ecossistemas da fauna 
e flora; poluição; resíduos 
sólidos; ocupação das ilhas; 
estoques pesqueiros; 
impactos do turismo 
degradador) e os problemas 
sociais e políticos  
decorrentes da sua 
exploração indevida e uso 
irregular. 

 
- Avaliar a SD e o alcance dos 
objetivos propostos no 
trabalho como um todo 

  

 
- Mapeamento 
bioecológico e 
socioambiental da Ilha do 
Meio seguindo os 
mesmos procedimentos 
adotados anteriormente 
nas Ilhas do Gambá e dos 
Cabritos (vide Encontros 5 
e 7), considerando porém 
as especificidades e 
peculiaridades da Ilha do 
Meio.  

 
- Avaliação das atividades 
desenvolvidas e das 
aprendizagens adquiridas 
no decorrer da aplicação 
da SD 

 
- Será adotada a mesma 
dinâmica realizada nas 
visitas à Ilha do Gambá e 
Ilha dos Cabrito (vide 
Momentos 5 e 7) 
considerando porém as 
especificidades e 
peculiaridades da Ilha do 
Meio. 

 
- Diálogo coletivo e registro 
das falas e depoimentos 
sobre as atividades da SD;              

 
- Aplicação de questionário 
final sobre as 
aprendizagens 
consolidadas durante a 
aplicação da SD. 

Recursos 

 
Laboratório de Informática com acesso à internet; Data show para apresentação das aulas; 
traslado de barco/escuna para visita às ilhas ; materiais para organização do cenário, 
figurino e demais elementos do teatro. 
 

Avaliação 

 
A avaliação da aprendizagem de cada aluno dar-se-á através da observação da sua 
participação (individual e coletiva), durante as aulas dialogadas,  apresentações teóricas e 
práticas e nas atividades produzidas pelos grupos (teatro e mesa redonda). As datas das 
aulas, das apresentações e das visitas às ilhas constarão em cronograma de aplicação da 
sequência didática. 
 

Bibliografia 

 
BASÍLIO, T. H.; SILVA, E.V. ; GARCEZ, D.S. ; BODART, C. N. ; BARROSO, J.C. ; GOMES, M.P.  
Unidades Ambientais e a Pesca Artesanal em Piúma, Espírito Santo, Brasil. 1. ed. São Paulo: 
Lura Editorial Gráfica, 2016. v. 1. 144p. 
DELIZOICOV, D. Problemas e problematizações. Ensino de Física: conteúdo, metodologia e 
epistemologia numa concepção integradora. Florianópolis: ED. da UFSC, 2001. 
 
FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 43. ed., 
São Paulo: Paz e Terra, 2011a, 2013. 
GUIMARÃES, Y. A. F.; GIORDAN, M. Instrumento para construção e validação de sequências 
didáticas em um curso a distância de formação continuada de professores. In: Encontro 
Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, VIII. Anais. Campinas, 2012.  
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GUIMARÃES, Y. A. F.; GIORDAN, M. Elementos para Validação de Sequências Didáticas. In: 
Encontro Nacional de Pesquisas em Educação em Ciências – ENPEC, IX. Anais. Aguás de 
Lindóia - SP, 2013. 
 
GOHN, Maria da Glória. Educação não formal e o educador social: atuação no 
desenvolvimento de projetos sociais. São Paulo: Cortez, 2010. 
LOUREIRO, Carlos Frederico B. Trajetórias e fundamentos da educação ambiental. 4 ed., São 
Paulo: Cortez, 2012. 
 
LOUREIRO, C.F; TORRES J. R. Educação Ambiental Dialogando com Paulo Freire. 1. ed. São 
Paulo: Cortez, 2014. 
LOUREIRO, C.F; LAMOSA, R. A.C. Educação Ambiental no contexto escolar: um balanço 
crítico da década da educação para o desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Quartet: 
CNPq, 2015. 
 
ROLDI, Kleber. O potencial pedagógico do espaço de educação não formal Parque da 
Manteigueira (Vila Velha-ES): uma proposta de sequência didática com abordagem 
sociocultural. 13 de agosto de 2015.  
 
A história das coisas. Disponível em:  https://www.youtube.com/watch?v=7qFiGMSnNjw> 
Acesso em 02 set.2016 
 

 MAN. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU>Acesso em 01 
set.2016 
 

Sobriedade de consumo y obsolescencia programada, combinación que amenaza la 
existencia. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=fIl_Lr5Rf5A> Acesso em 
02.set.2016 
 

O Sal da Terra-BETO GUEDES. Disponível em: 
<http://www.youtube.com/watch?v=Kiok0T2WHf4> Acesso em 02 set. 2016 
 

*PI – Problematização Inicial; OC – Organização do Conhecimento e AC – Aplicação do Conhecimento 
(DELIZOICOV, 2011) 
 
**A duração de cada aula corresponde a 50 minutos.  
 
Carga horária total da SD:  40 aulas =>  33 horas e 20 minutos. 
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ANEXO B – Formulário de mapeamento bioecológico e socioambiental 

 
Mapeamento bioecológico e socioambiental das Ilhas Costeiras de Piúma 

 
Projeto:  

Data:  Horário:  Local:  

Turma:  

Equipe de educadores: 
 
Disciplinas/áreas envolvidas: 
 
Equipe de estudantes:   

Objetivos:  
 
Meio de transporte:  

Acessibilidade no ambiente: (    ) Boa, (      ) Razoável,  (     ) Ruim 

OBSERVAÇÕES 
1) Aspectos Bioecológicos: 
 

1.1. Localidade (denominação/ referência):  
1.2. Coordenadas geográficas:  

1.3. Condições climáticas (no dia): 

1.4 Maré (no dia):  

1.5. Características geográficas (solo, relevo) e biológicas (fauna e flora)  

1.6 Interações ecológicas existentes:  

1.7. Outras características bioecológicas relevantes:  
. 

2) Aspectos Socioambientais: 

 

2.1. Interações entre as pessoas e o ambiente (atividades desenvolvidas no local e 
formas de uso e ocupação):  

2.2. Recursos pesqueiros cultivados ou capturados: 
2.3 Artefatos utilizados para captura do pescado: 
2.4 Evidências de ações antrópicas e condições de preservação do ambiente: 
2.5 Sugestões para conservação dos ecossistemas e sustentabilidade  
2.6 Outras características socioambientais relevantes: 
2.7 Projetos existentes no local (pesquisa, ensino, extensão, outros): 
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Fonte: Elaborado pelo autor (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTAS 
                                                 
1  
2 (Loureiro, 2007 apud Santos e Toschi, 2015, p. 248). 

3 LOUREIRO, 2012  
4 GOHN, 2014  
5 DELIZOICOV, 2014 
6 DELIZOICOV, 2014 
7 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016 
8 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016 
9 FORNACIARI, G. NEWMAN CARVALHO, D. T. de , NEWMAN, J. A. 2016  
10 PINHEIRO et al. 2010, BASILIO 2015. Basilio et al, 2016. 
11 Efe, 2004, apud PINHEIRO et al, 2010, p.27 
12 PINHEIRO et al 2010, p. 28. 
13 BASILIO et al., 2016 
14 BASÍLIO, 2015 
15 BASILIO et al., 2016 
16 BASÍLIO, 2015 
17 PINHEIRO, 2010 
18 BASÍLIO et al, 2016, p.55 
19 BASILIO 2015, BASILIO et al., 2016 
20 PINHEIRO et al, 2010 
21 BASÍLIO et al, 2016, p.55 
22 PINHEIRO, 2010, p. 48 
23 PINHEIRO, 2010, p. 49 
24 CARVALHAL, Fabiana; BERCHEZ Flávio A. S. 
25 CARVALHAL, Fabiana; BERCHEZ Flávio A. S. 
26 CARVALHAL, Fabiana; BERCHEZ Flávio A. S. 
27 CARVALHAL, Fabiana; BERCHEZ Flávio A. S. 
28 BASILIO et al., 2016. 
29 PINHEIRO, 2010, p. 55 
30 PINHEIRO, 2010, p. 53 
31 PINHEIRO, 2010, p. 31 
32 PINHEIRO, 2010, p. 53 
33 BASÍLIO, 2016 
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