Recicloteca

Descrição da prática
A Recicloteca é um Centro de Informações sobre Reciclagem e Meio Ambiente
criado pela ONG Ecomarapendi em 1991. Planejada com o objetivo de difundir
informações sobre as questões ambientais com ênfase na redução, reaproveitamento e
reciclagem de resíduos, e posteriormente seguindo as premissas da agenda 21. A
Recicloteca recebe visitantes em sua sede e atende gratuitamente a consultas
presenciais, por carta, fax, telefone e correio eletrônico. Seu acervo é composto pelos
mais diversos tipos de materiais ilustrativos das práticas ambientais, incluindo livros,
vídeos, revistas, periódicos técnico-científicos, cartilhas, teses, produtos reciclados e
outros materiais que, somados à experiência de sua equipe, transformaram a ONG numa
referência sobre a temática de resíduos sólidos no Brasil. Realiza palestras em empresas
e universidades, seminários, cursos e oficinas, além de manter um site que oferece
dezenas de páginas com conteúdo de autoria de sua equipe.
No final dos anos 80, um grupo de moradores do bairro Barra da Tijuca-R.J. se viu
em meio aos elementos naturais e o lixo e poluição causado pelas populações do entorno
do Complexo Lagunar de Marapendi. A Equipe da Recicloteca sente-se motivada a seguir
adiante e em pesquisar, organizar e difundir informações sobre as questões ambientais,

com ênfase nos resíduos sólidos, na perspectiva de reduzir os impactos socioambientais
e mostrar novas possibilidades do uso dos recursos do planeta.

Desafios/dificuldades e resultados
Nestes 23 anos de Projeto, a Recicloteca chega a alcançar por ano (dados 2013): 2
milhões de visitantes em seu site; em torno de 3.000 seguidores em sua rede social;
aproximadamente 2.500 pessoas atendidas em sua sede no ano de 2013, incluindo
escolas. Os vídeos produzidos e divulgados por seu canal no Youtube têm cerca de
60.000 visualizações. E estamos em cerca de 100 eventos externos. Com o objetivo de
difundir informações sobre as questões ambientais, com ênfase na redução,
reaproveitamento e reciclagem de resíduos, acreditamos que só abastecer de dados um
cidadão, não basta. É preciso olho no olho, é preciso saber que cada ser é único e traz
suas próprias dúvidas e constatações. Manter um espaço físico que fornece pesquisa e
divulgação de informações ambientais devido à grande procura destas por cidadãos é um
desafio e uma lição diária.

Lições aprendidas e recomendações
Para a manutenção e ampliação das atividades e material didático da Recicloteca,
faz-se necessário o aumento do quadro de pessoal, bem como a adequação do aporte
financeiro atual. A Equipe da Recicloteca sente-se motivada a seguir adiante e em
pesquisar, organizar e difundir informações sobre as questões ambientais, com ênfase
nos resíduos sólidos, na perspectiva de reduzir os impactos socioambientais e mostrar
novas possibilidades do uso dos recursos do planeta. E a busca deve ser constante busca
por apoio e visibilidade.

Responsável pela prática: Vera Chevalier
Equipe:
Vera Chevalier – Diretora Executiva; Eduardo Bernhardt - consultor ambiental sênior Graduação em Ciências Biológicas pela UFRural-RJ; Naira Tavares, consultora
ambiental - Pós-graduanda em Gestão Ambiental pela FUNCEFET; Graduada em
Ciências Biológicas pela Universidade Santa Úrsula/RJ; Érica Sepúlveda, consultora
ambiental pleno - Pós-graduanda em Gestão e Tecnologia do Saneamento pela Fiocruz
e Graduada em Engenharia Agrícola pela Universidade Federal de Lavras-MG.; Jéssica
Braz - bióloga voluntária - MBA Gestão Ambiental pela FUNCEFET; Graduada em
Ciências Biológicas pela Universidade Veiga de Almeida/RJ.; Ana Paula Rosa - setor
administrativo – Bacharel em Administração de Empresas.

Parceiros envolvidos:
AmBev Recicla e Foxx Haztec
Saiba mais:
http://www.recicloteca.org.br
Você pode encontrar + em: educares.mma.gov.br
Estado: Rio de Janeiro

