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1. Informações cadastrais 
a) Identificação: instituição 
b) Nome: Consciência Com Ciência 
c) Setor: Responsabilidade socioambiental 
d) Data: 20/10/2008 
e) Endereço: Av. Paulo Schroeder, 2520 – Joinville (SC) – 89208-751 
f) Telefone geral: (47) 3465-4137 
g) Número de colaboradores: 01 
h) Nome do responsável pela inscrição: Sandra Daniela de Miranda Lima 
i) E-mail do responsável pela inscrição: biologa@conscienciacomciencia.com.br 
j) Telefone do responsável pela inscrição: (47) 3465-4137 ou 8823-1469 
k) Nome do responsável pelo projeto: Sandra Daniela de Miranda Lima 
l) E-mail do responsável pelo projeto: biologa@conscienciacomciencia.com.br 
m) Cargo do responsável pelo projeto: Bióloga 
AUTORIZO a divulgação de informações cadastrais no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
2. Informações financeiras 
c) Total de investimento em meio ambiente (% da receita anual): R$ 1.000,00 
d) Investimento total com o projeto - em R$: 1.000,00 
AUTORIZO a divulgação de informações financeiras no Anuário de Sustentabilidade e 
site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
 
3. Informações sobre o projeto e gestão ambiental 
a) Categoria: Educação Ambiental 
b) Título: Consciência com Ciência - Uma Visão biológica e sustentável do planeta 
c) Data do início do projeto: 20/10/2008 
d) Número de funcionários remunerados: 0 
e) Número de voluntários: 01 
f) Quantas pessoas já foram beneficiadas: 30.000 visitantes (cerca de 200 a 300 ao dia) 
h) Resumo do case: As mídias sociais tem se tornado uma excelente ferramenta de 
comunicação e exposição de ideias, aproveitando este espaço, o Blog Consciência 
com Ciência busca através de seus artigos esclarecer sobre biologia e questões 
ambientais de forma simples e direta porém, não menos informativa. Neste 
sentido o Consciência Com Ciência tem como objetivo: 
- Sensibilizar e informar sobre as questões ambientais e socioambientais; 
- Esclarecer sobre a importância da preservação e conservação dos ecossistemas, 
flora, fauna através dos aspectos biológicos; 
- Promover de forma simples e direta na internet a educação ambiental para todos. 
i) Descreva outras boas práticas adotadas: O blogsite Consciência com Ciência vem 
esclarecendo os internautas, dando dicas e sugestões sobre sustentabilidade e 
informando sobre biologia de forma simples.  
AUTORIZO a disponibilização de download gratuito do arquivo digital do projeto 
inscrito através do site do Prêmio Expressão de Ecologia: sim 
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1. Histórico: 

 
O Blog Consciência Com Ciência – Uma visão biológica e sustentável do planeta surgiu a partir de uma 
atitude individual da Bióloga e Professora de Ciências Naturais Sandra DANIELA de Miranda LIMA 
(Daniela Lima) em realizar um trabalho de Educação Ambiental gratuito, online na rede mundial de 
computadores com o intuito de fornecer informações, opiniões sobre todo o tipo de questão ambiental e 
assuntos voltados a biologia de forma simples e clara para o público em geral. 
Em outubro de 2008 o site entrou no ar no formato gratuito do blogspot, já no início de 2009 foi criado o 
primeiro banner do blog para dar personalidade a ele. 
 
1º Banner do Consciência Com Ciência – Produzido por Jurucê Klein 
 

 
 
Em outubro de 2009 realizou-se a compra do domínio www.conscienciacomciencia.com.br e se deu a 
primeira grande reformulação do espaço para deixá-lo além de mais atraente, profissional, contendo a 
biografia da autora, informações sobre os objetivos do blog, serviços prestados, além de links para sites 
ambientais. Foi acrescentada ao novo banner a frase de início que remete ao conteúdo do site: Uma visão 
biológica e sustentável do planeta. 
 
2º Banner do Consciência Com Ciência – Produzido por Fernando Boehn 
 

 
 
Neste ano de 2010, recebeu a última reformulação que deve continuar até 2011, sempre com o objetivo de 
atender melhor os leitores, foi ativado o formulário de contato, newsletter e aplicativos que auxiliam o leitor 
na dispersão do conteúdo do blog para as redes sociais da quais participam, além de aplicativos que migram 
para as redes sociais da autora. Estes aplicativos multiplicam o número de leitores da página, aumentando o 
número do público alvo atingido. 
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3º Banner do Consciência Com Ciência – Produzido por Emerson França 
 

 
 
Além dos comentários os visitantes entram em contato com a Bióloga Daniela Lima através do formulário 
de contato da página.   
 
 

2. Problema: 
 
A preocupação com meio ambiente cresceu muito nas últimas décadas, provenientes de atitudes cometidas 
no passado que vieram a ocasionar grandes problemas ambientais, muito se fala em preservar o meio 
ambiente, a frase virou de certa forma até clichê, mas, como podemos solucionar os problemas do passado e 
atuais? O que é necessário saber para poder interagir na busca destas soluções, que atitudes individuais 
devemos passar a ter para melhorar a qualidade de vida ambiental?  Por que devemos conter o 
desmatamento e criar unidades de conservação?  Para que proteger os animais silvestres e nossa flora? Qual 
importância das árvores para reduzir o aquecimento global? Etc. 
Todos estes questionamentos devem ser respondidos de forma simples, porém não menos informativa 
devendo estar ao alcance de todos para que desta forma tomem conhecimento do problema, ou seja, 
sensibilizar as pessoas de forma que estas possam refletir interagir com a causa e mudarem suas atitudes. As 
mídias sociais tem se tornado uma excelente ferramenta de comunicação e exposição de ideias, 
aproveitando este espaço. Partindo do princípio que não se preserva aquilo do qual desconhecemos sua real 
função e importância, o Blog Consciência com Ciência busca através de seus artigos suprir esta 
necessidade de conteúdo, informação compacta, escrita com vocabulário simples, acessível a todas as 
pessoas na rede, funcionando como uma ferramenta de sensibilização no processo de Educação Ambiental. 
Por este motivo o lema do blog é: CONHECER PARA PRESERVAR!  
 
 

3. Objetivos: 
 
O Blog Consciência com Ciência busca através de seus artigos esclarecer sobre biologia e questões 
ambientais de forma simples e direta, porém, não menos informativa. Neste sentido o Consciência Com 
Ciência tem como objetivo: 
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-Sensibilizar e informar sobre as questões ambientais e socioambientais; 
-Esclarecer sobre a importância da preservação e conservação dos ecossistemas, flora, fauna através dos 
aspectos biológicos; 
-Promover de forma simples e direta na internet a educação ambiental para todos. 
 
Estrutura da página atual do blog 
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4. Estratégias: 

 
 

4.1 Assuntos: 
 

O Blog Consciência com Ciência - Uma visão biológica e sustentável do planeta disponibiliza para os 
internautas um conteúdo bastante diversificado sobre assuntos voltados ao meio ambiente e biologia da 
conservação, como tecnologias sustentáveis, ecossistemas brasileiros, denúncias, comportamento animal, 
projetos de preservação e educação ambiental, atitudes sustentáveis, etc.  
 
Estes assuntos são divididos nas seguintes categorias: 

o Aquecimento Global  
o Botânica  
o Coleta Seletiva e Reciclagem  
o Dica de Leitura  
o Dicionário BioAmbiental  
o Diversos  
o EcoPromoções  
o Educação Ambiental  
o Humor Científico  
o Legislação Ambiental  
o Meio Ambiente  
o Notas & Notícias  
o Pegada Ecológica  
o Professores Verdes  
o Zoologia 

 
As atualizações são realizadas quase que diariamente, mas no mínimo quatro vezes por semana, os 
comentários não precisam ser aprovados pela autora, garantindo a liberdade de expressão dos leitores, 
porém, podem ser deletados caso apresentem algum conteúdo ofensivo. 
 

4.2  Recursos 
 

Este item foi dividido em recursos: financeiros, informativos, de divulgação e participação do leitor, estarão 
detalhados abaixo. 

 
4.2.1 Financeiros 
 

Desde sua criação os recursos financeiros para estruturar o blog são bancados pela autora do mesmo e se 
limitam na criação dos banners, compra de domínio, manutenção, reformulação e melhorias da página, estes 
ficam em torno de R$ 1.000,00. 
 
As despesas de correio para entrega dos brindes sorteados nas Eco Promoções do blog também são da 
autora, atualmente devem estar em torno de R$ 300,00. 
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Total: R$ 1.300,00 
 
 
4.2.2 Informativos 
 
Os textos do blog são basicamente elaborados pela autora, que os escreve de acordo com que acha relevante 
ser informada a população, podendo ser a opinião de uma notícia atual sobre os temas propostos pelo site, a 
divulgação de produtos e projetos voltados ao meio ambiente, dicas individuais para ser uma pessoa 
sustentável, etc. A autora sempre cita suas fontes com links caso utilize informações retiradas de outros 
sites, bem como a referência bibliográfica caso esta seja retirada de um livro. 
 
 
4.2.3 Participação do Leitor 
 
O Leitor pode participar e se manifestar livremente suas opiniões sobre as postagens do blog nos 
comentários, estes não precisam ter aprovação prévia da autora, garantindo a liberdade de pressão, mas que 
podem ser apagados caso tenham caráter ofensivo como já foi mencionado anteriormente.  
 
A página também conta com o formulário de contato, este possibilita a comunicação privada entre o leitor e 
a autora, através dele, os leitores podem esclarecer suas dúvidas e dar sugestões de temas para postagem 
bem com para melhoria do blog. 
 
 
4.2.4 Divulgação do blog 
 
Inicialmente a divulgação do site e suas atualizações foram feitas por email, Orkut e MSN, estas ferramentas 
foram fundamentais. O Instituto Viva o Cachoeira (www.institutocachoeira.org.br), OSCIP- Organização 
Civil de Interesse Público, da qual a autora é bióloga/sócia também inseriu um link que migra diretamente 
para o Blog. 
 
Atualmente esta divulgação é feita via twitter, facebook, orkut e newsletter pela qual os leitores interessados 
em receberam as atualizações cadastram seu email. As redes de relacionamento têm extrema importância 
neste processo, pois possibilitam propagar as idéias de sustentabilidade para um grande número de pessoas, 
ao mesmo tempo proporcionam a troca de informações com outros internautas ligados às questões 
ambientais. 
 
Também são realizadas as Eco Promoções, que visam atrair mais leitores e a propagação dos assuntos 
tratados no site. Todos os brindes são doados gentilmente por empresas que trabalham com ecobrintes ou 
possuem projetos e material de educação ambiental. Os sorteios são feitos utilizando o site Random.org e os 
brindes são enviados pela autora que arca com todas as despesas de correio. 
 

5. Resultados 
 

O trabalho realizado de início pela bióloga Sandra DANIELA de Miranda LIMA sem grandes pretensões 
cresceu de uma forma que tem rendido frutos e destes foi possível dispersar cada vez mais sementes, que 
estão gerando mais frutos, podemos usar a metáfora de que este espaço online virou uma agrofloresta.  
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O Blog já alcançou a marca de 40.000 visitantes, com uma média de 130 a 300 diários, nunca menos que 
100 ao dia, isto demonstra o interesse dos internautas neste tipo de informação e realmente estão 
preocupados com a qualidade de vida ambiental ATUAL e FUTURA em nosso planeta. 
  
Foram postados pela autora 307 artigos com 1584 comentários, neste houveram alguns conflitos de opinião 
nas discussões, mas, sem precisar que tais fossem apagados, pois só enriqueceram o blog. 
 
Muitos leitores procuraram o site para divulgar seus trabalhos individuais, bem como, empresas entram em 
contato pelo formulário para expor seus produtos, programas de preservação e educação ambiental, estes são 
analisados pela autora e aprovados para postagem mediante seus objetivos e resultados. Estas empresas 
também atuam no Blog Consciência com Ciência em parceria nas Eco Promoções. 
 
Outros leitores entram em contato pelo formulário para esclarecer dúvidas (legislação, animais, produtos, 
atitudes sustentáveis, reclamações), dar e pedir sugestões, além de elogios sobre o trabalho prestado na rede, 
é necessário salientar que todas as dúvidas são respondidas pela autora gratuitamente, atendendo a todos 
dentro da sua disponibilidade de tempo, esta atitude busca agradecer as visitas e audiência, estimular o 
respeito pelo meio ambiente e formar dispersores do conteúdo do site e de boas práticas ambientais. 
 
O trabalho árduo no blogsite ao longo que em outubro de 2010 completa dois anos, se propagou, sendo 
reconhecido de modo que alcançou outros meios de comunicação: 
 
Revista Educar – www.revistaeducar.com.br 
Atualmente o blog está presente na Coluna Consciência Ambiental através de artigos publicados 
mensalmente na Revista Educar, a publicação é destinada a pais de todas as idades, sendo distribuída 
gratuitamente nas cidades de Joinville, São José e Florianópolis no estado de Santa Catarina. Nesta coluna a 
bióloga Daniela Lima escreve sobre como os pais podem tratar das questões ambientais com seus filhos 
desde muito cedo, partindo do princípio que estes são a primeira escola das crianças que acabam por repetir 
atitudes e passar adiante os valores transmitidos pelos pais em sua formação. 
A Coluna Consciência Ambiental, é patrocinada pela Docol Metais Sanitários, pioneira em metais sanitários 
que visam o uso racional água, a empresa adquiriu os espaço publicitário para que a autora do Consciência 
com Ciência pudesse dispersar informações importantes sobre meio ambiente, sensibilizando mais pessoas. 
 
Caderno An Verde - http://wp.clicrbs.com.br/anverde/ 
O jornalista Leandro Junges responsável pelo caderno An Verde, publicação voltada ao meio ambiente do 
Jornal A Notícia de Joinville, ao acompanhar o trabalho desenvolvido pela autora no blog Consciência Com 
Ciência convidou-a para escrever o artigo de abertura da publicação comemorativa do dia do meio ambiente 
(05/06/2010) sobre as unidades de conservação de Joinville/SC onde a mesma escreveu sobre a importância 
das áreas verdes para as cidades. 
 
 
Jornal A Notícia 
O Jornal A Notícia, publicou no dia 25/05/2010 o artigo Existe vida no Rio Cachoeira, no qual a autora 
chamou atenção para a importância da fauna associada ao Rio Cachoeira na cidade de Joinville, poluído 
principalmente por esgoto doméstico, demonstrando que apesar de tamanha poluição ainda existem animais 
resistentes vivendo nas margens e leito do rio e estes são essenciais para sua recuperação. 
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Projeto Blog Ambiental nas escolas da Embraco – www.embraco.com.br 

O blog Consciência Com Ciência – Uma visão biológica e sustentável do planeta, foi selecionado pelo 
setor de responsabilidade social da Empresa Embraco para participar do Projeto Blog Ambiental nas escolas, 
uma iniciativa da empresa, que visa incentivar a construção de Blogs por adolescentes do Ensino Médio, nas 
instituições da rede estadual de Joinville - SC com assuntos relacionados à Educação Ambiental . 

A Gincana Blog Ambiental nas escolas tem como objetivo: 

i. Promover integração entre estudantes, professores e comunidade.  
ii. Desenvolver a imaginação criadora, desenvolvendo diversas formas de ideias para a 

construção do Blog. 
iii. Estimular os alunos à Inclusão digital. 
iv. Estimular a iniciativa e a busca de oportunidades através do computador. 
v. Desenvolver o espírito participativo como atitude positiva e enriquecedora para a 

formação do cidadão. 
vi. Estimular os participantes para que o projeto tenha continuidade mesmo após o 

término da gincana. 
vii. Dispersar conteúdo sobre a preservação ambiental na rede. 

A bióloga Sandra Daniela de Miranda Lima devido ao trabalho desenvolvido em seu blog dará a 
Capacitação Técnica, para que, a partir de sua experiência pessoal no blog Consciência Com Ciência possa 
dar dicas e estruturar os blogs ambientais dos participantes. 

A autora do Consciência com Ciência também participará da comissão julgadora que selecionará os blogs 
vencedores. 

Comissão Organizadora da Embraco 

Embraco – Gestão Corporativa de Responsabilidade Social 

3441-3090 Espaço do Saber Digital 

Perfil no Orkut: Espaço do Saber Digital 
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Sobre a autora: 

 
A Bióloga Sandra DANIELA de Miranda LIMA é formada em Ciências 
Biológicas pela Universidade da Região de Joinville – UNIVILLE; Pós-
graduada em Piscicultura pela Universidade do Sul do Estado de Santa Catarina 
– UNISUL; Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental pela Universidade do 
Vale do Itajaí – UNIVALI. 
 
Como não poderia ser diferente em sua profissão é apaixonada pelas mais 
variadas formas de seres vivos, procurando mostrar a função e importância 
destes para o equilíbrio ambiental, pois acredita que somente através do 
conhecimento da relevância dos organismos para o planeta é que as pessoas 
atuarão em sua defesa e conservação, bem como do ambiente em geral. 
Entre o trabalhos de pesquisa desenvolvidos estão: 
- Levantamento preliminar da fauna do Rio Piraí – Joinville/SC. 
- Análise bacteriológica da água da Região Rural de Joinville/SC em parceria 
com a Fundação Municipal 25 de Julho e a Companhia de Água e Saneamento-
Casan. 

-Proposta de Avaliação do Programa de Educação Ambiental Prêmio Embraco de Ecologia de Joinville/SC 
Em Educação Ambiental ajudou na elaboração e implantação dos seguintes projetos: 
- Voando Rumo à Sustentabilidade  de combate a caça e apreensão das aves silvestres da EM.Prof.Karin 
Barkeamayer, vencedor do Prêmio Embraco de Ecologia em 2003. 
- Plantando Saúde, incentivo ao cultivo de horta orgânicas da EM.Dr.Sadalla Amim Ghanem, vencedor do 
Prêmio Embraco de Ecologia em 2008. 
Atualmente é  bióloga/sócia do Instituto de Preservação e Recuperação da Biodiversidade de Joinville e 
Região – Viva o Cachoeira – IVC, dando  pareceres, entrevistas, palestras, participando de reuniões e 
encontros sobre questões ambientais, visando a biodiversidade de Joinville e Região, representando o 
instituto na Comissão Interistitucional de Educação Ambiental da Cidade de Joinville – CIEA/JLLE. 
É responsável pela coluna mensal Consciência Ambiental da Revista Educar, patrocinada pela Docol Metais 
Sanitários, empresa joinvilense pioneira em metais sanitários economizadores de água. 
Leciona a disciplina de Ciências Naturais na Rede Municipal de Ensino de Joinville exercendo a função 
desde o ano 2000, sempre desenvolvendo trabalhos em Educação Ambiental. 
É a idealizadora  e autora do Blog Consciência com Ciência, escrevendo artigos sobre biologia e meio 
ambiente, tendo a educação ambiental como foco. 
 
 
 
Nota da Autora 
 
O Consciência com Ciência mudou minha vida, através dele obtive reconhecimento profissional e respeito 
na esfera ambiental, pude auxiliar os leitores, conheci grandes pessoas, portas se abriram e a paixão pela 
Educação Ambiental que possibilita levar informação sobre meio ambiente e como dependemos dele em 
todos os sentidos aumenta a cada dia. 
 Daniela Lima 
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Revista Educar - Coluna Consciência Ambiental – Junho/2010 
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Revista Educar - Coluna Consciência Ambiental – Julho/2010 
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Revista Educar - Coluna Consciência Ambiental – Agosto/2010 

 
Jornal  a Notícia - 25/05/2010 
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