
A observação e a percepção da vida 
aprendendo a se expressar por meio 
da arte e da fotografia. Nas oficinas 

teóricas e práticas os participantes desenvolvem 
um novo olhar sobre o mundo que os rodeia. 

No trabalho que apreciaremos a seguir, os jovens 
puderam refletir sobre a cidade de Indaiatuba e 
as suas práticas sustentáveis. Temas como sus-
tentabilidade, reciclagem e aterro zero estive-
ram em pauta, fazendo-os pensar sobre os de-
safios e encantos da comunidade ondem vivem. 
Registraram esse processo em belas imagens 
que perpetuarão suas vidas e costumes.

Foram momentos de discussão com os amigos 
e com os professores que demonstraram as di-
versas possibilidades oferecidas pelo olhar da 
arte.

O resultado é lindo!

O bserving and perceiving life while learn

ing to express oneself through art and 

photography. In theoretical and practi

cal workshops, participants view the world around 

them from a new perspective.

In the photographic work that we will appreciate 

next, the participants were able to reflect on the 

city of Indaiatuba and its sustainable practices. 

Themes such as sustainability and recycling have 

been on the agenda, making them think about the 

challenges and charms of the community they live 

in. They recorded this process with beautiful pho

tos that will perpetuate their lives and their habits.

There were moments of discussion with friends 

and teachers, which showed the various possibili

ties offered by the perspective of art. 

The result is beautiful!
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BASF, empresa alemã e líder mundial na 

área Química, comemora em 2021, 110 

anos de presença no Brasil. Ao longo desse 

período, a empresa tem investido em produtos e 

soluções para os diferentes segmentos da indús-

tria brasileira, ressaltando a sustentabilidade e a 

inovação como temas transversais e considerados 

chave para o sucesso da companhia. Do total de 

mais de 110 mil colaboradores da BASF no mun-

do, sendo 5.850 colaboradores na América do Sul 

e 4.215 no Brasil – todos atuam com o propósito 

de criar química para um futuro sustentável, em 

um ambiente inclusivo, aberto e criativo, que pre-

za por uma cultura de respeito e diversidade.

Com oito unidades fabris no Brasil, a BASF tem 

como compromisso uma atuação responsável em 

parceria com clientes e com as comunidades onde 

está inserida. O portfólio da empresa está organi-

zado em seis segmentos: Químicos, Materiais, 

Soluções Industriais, Tecnologias de Superfície, 

Nutrição & Cuidados e Soluções Agrícolas. A BASF 

gerou vendas de € 59 bilhões em 2020 e investiu 

cerca de € 2 bilhões em pesquisa e desenvolvi-

mento de novos produtos e soluções.

A In 2021, BASF, a worldleading German 

company in the field of chemistry, cele

brated 110 years of its presence in Brazil. 

Throughout this time, the company has invested in 

products and solutions for different segments of 

Brazilian industry, with emphasis on sustainability 

and innovation as transversal themes that are con

sidered key to the company’s success. With a total of 

more than 100,000 BASF employees around the 

world – of which 5,850 work in South America and 

4,215 in Brazil – the entire BASF team strives to 

create chemistry for a sustainable future, in an 

inclusive, open and creative environment that fos

ters a culture of respect and diversity. 

With eight industrial plants in Brazil, BASF is com

mitted to operating responsibly and in close part

nership with its clients and communities. The com

pany’s portfolio is grouped into six segments: 

Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface 

Technologies, Nutrition & Care and Agricultural 

Solutions. In 2020, BASF generated €59 billion in 

sales and invested around €2 billion in the research 

and development of new products and solutions. 

W esde o século XIX, vivemos e observamos o 
mundo também pela perspectiva fotográfi-
ca. A fotografia, além de se tornar um impor-

tante meio de comunicação e memória proporcionou 
outras formas de olhar para as coisas que estão ao 
redor. Permitiu a visualidade de paisagens e culturas 
próximas ou distantes e modificou nossa percepção 
ao explorar diferentes ângulos, ao fornecer possibili-
dades de fixar ou estender o tempo com sua variação 
de exposição e ampliar a capacidade de aproximação.

Com o advento da fotografia digital, houve mudanças 
significativas na noção de reprodutibilidade, tais 
como a quantidade ilimitada de imagens, o comparti-
lhamento em rede e o imediatismo inédito de trans-
missão. A juventude, sobretudo, usa-a continuamen-
te como um novo meio de comunicação social e como 
um ritual de comportamento. Mas, nesse excesso de 
imagens e informações será que somos capazes de 
refletir profundamente sobre os diferentes aspectos 
expressivos e interpretativos que a fotografia pode 
oferecer? Esse projeto nos permitiu um momento 
para questionamentos e estudos de variados méto-
dos nessa linguagem visual. Tendo essas perspecti-
vas em mente, os participantes saíram com câmeras 
à mão para observar com atenção seu entorno e apri-
morar conhecimentos.

D

A FOTOGRAFIA COMO LINGUAGEM 

Olhares para a sustentabilidade

Em uma experiência de reconhecimento, explora-
mos inúmeros detalhes, texturas e pontos de vista 
observando a natureza e os diferentes materiais 
que a humanidade criou frente às mudanças 
sociais. Materiais destinados à subsistência, aos 
bens de consumo, à industrialização, à construção 
civil, às tecnologias etc. Tornou-se para nós, um 
ponto essencial desse trabalho considerar o que 
faremos com o excedente de material que produ-
zimos e como ele pode ser reutilizado ou recicla-
do para evitarmos o acúmulo de aterros, as mudan-
ças climáticas e demais prejuízos à natureza, aos 
animais e à humanidade.

Este catálogo reúne múltiplos olhares investigati-
vos de jovens das instituições SENAI e UniDown 
que foram convidados a compô-lo em parceria 
com o fotógrafo local André Akio Shinozuka e a 
fotógrafa Karina Bacci. Ele traz um material no 
qual o orgânico e o inorgânico se encontram com a 
finalidade de gerar reflexão crítica a respeito da 
importância da sustentabilidade e da economia 
circular, considerando o uso apropriado dos recur-
sos naturais, da coleta seletiva e da dissolução dos 
aterros. 

Karina Bacci
CuradoraPara mais informações, acesse: https://www.basf.com For more information, visit: https://www.basf.com
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André Akio Shinozuka

André Akio Shinozuka é o fotógrafo local convidado a fazer parte do nosso projeto. Além de sua excelente 
contribuição como educador nas oficinas de fotografia, ele realizou um ensaio autoral sobre o tema da 
sustentabilidade, no qual lida tanto com a simbiose entre a natureza e o ser humano, a matéria-prima e a 
produção de material para construção civil quanto com o importante processo de coleta, gerenciamento e 
transporte dos resíduos, o diagnóstico do solo e a implantação de áreas verdes. 



André Akio Shinozuka

André Akio Shinozuka

76
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André Akio Shinozuka

André Akio Shinozuka

Existem diversas ações que são primordiais na busca pela preservação do meio ambiente, tais como a coleta 
seletiva, a compostagem, além de serviços como o centro de triagem, os ecopontos, o uso de caminhão 
elétrico, o gerenciamento e diagnóstico de resíduos e do solo, etc. 
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Karina Bacci
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Karina Bacci é fotógrafa, educadora e curadora desse projeto. Em suas imagens, presentes neste catálogo, 
revela detalhes e formas que contrapõe matérias orgânicas com materiais desenvolvidos pela civilização. 
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Karina Bacci

É necessário que pensemos no aproveitamento integral 
dos alimentos. O desperdício de alimentos tem impactos 
ambientais, sociais e econômicos. A maior parte desse 
desperdício ocorre nas residências. Estima-se que, se 
aproveitássemos 17% desses alimentos, já erradicaríamos 
a fome mundial. Além disso o descarte inadequado libera 
gases de efeito estufa prejudiciais ao meio ambiente.
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Karina Bacci
A indústria da construção civil é responsável pelo consumo de cerca de 75% dos recursos naturais do planeta. 
Sabe-se, no entanto, que seria possível reciclar materiais descartados e reduzir o consumo de matérias-primas, 
diminuindo o volume total de lixo e gerando outros empregos. 

Karina Bacci
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Aliana Longa Santelices Aliana Longa Santelices

O meio ambiente marca o início e o fim do ciclo de sustentabilidade. É nele que estão os recursos 
naturais como ar puro, água, alimentos e matérias-primas dele, depende a nossa subsistência e de 
toda a biodiversidade. 



18 1918 1919

Daniel de Oliveira Daniel de Oliveira



20 2121

Lucas Ihmes da Silva Lucas Ihmes da Silva

O Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, mais de 20% do número total de espécies da Terra está aqui. 
Fatores como o desmatamento, a poluição da água, do solo e do ar e as mudanças climáticas ameaçam a 
biodiversidade.
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Gabriela de Souza Gabriela de Souza

A cana-de-açúcar é muito versátil, sendo usada na produção de açúcar, melaço, bebidas, álcool, cosméticos, 
aromatizantes, produtos de limpeza, remédios, vacinas, canetas, tapetes, telas, palha e sacolas. Com ela 
também é possível produzir o biogás usado como combustível para fogões, para motores e para geração de 
energia elétrica.
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Amanda Mafra Rios de Souza Amanda Mafra Rios de Souza

No Brasil, quase toda a produção de energia vem de hidrelétricas. Depois de produzida, a energia vai para as 
cidades por meio das linhas e torres de transmissão de alta-tensão. 
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Evelyn Fernandes Pereira Evelyn Fernandes Pereira

Energia sustentável é aquela obtida a partir de recursos inesgotáveis. Recursos naturais como o sol, o 
vento, a chuva, as marés, o calor do interior da Terra e a biomassa provinda de algumas matérias 
orgânicas podem contribuir na criação de tecnologias baseadas em energia sustentável. 
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Gustavo Véras RamosGustavo Véras Ramos

A energia solar proveniente da luz e do calor emitidos pelo sol é uma fonte renovável e inesgotável 
de energia não poluente.

O vidro tem uma capacidade reciclagem infinita e essa prática possibilita a economia de energia e de matéria prima. 

Você sabia? O vidro é feito com a mistura de matérias-primas naturais. Dizem que ele foi descoberto por acaso, por 
navegadores que perceberam que a areia e o calcário das conchas se combinavam pela ação da alta temperatura das 
fogueiras na praia. Há registros de sua utilização desde 7 mil a.C. por sírios, fenícios e babilônios. 
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Lucas MilerisLucas Mileris

O papel é feito da celulose provinda da madeira. A reciclagem do papel diminui consideravelmente o uso de recursos 
naturais como a derrubada de árvores e o uso de água e de energia para sua produção.

Você sabia? O papiro mais antigo, que deu origem à palavra papel, data de 2.200 a.C., já a invenção do papel ocorreu  
em 105 d.C., na China. 
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Brenda de PaulaBrenda de Paula

O plástico vem das resinas derivadas do petróleo. Ele demora de 450 a 500 anos para se decompor, causando 
vários problemas ambientais, inclusive pela contaminação de diversas espécies marítimas. 
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Jennifer Patrocínio dos SantosJennifer Patrocínio dos Santos

Fios e cabos elétricos são produzidos predominantemente por materiais plásticos e cobre, que são produtos 
recicláveis. A reutilização é a atitude mais recomendável quando os fios ainda estão em boas condições. Caso 
eles estejam deteriorados, o melhor a fazer é destiná-los à reciclagem em cooperativas.



36 37

André Luiz VieiraAndré Luiz Vieira

As lâmpadas incandescentes e fluorescentes não podem ser recicladas. Esta última ainda libera mercúrio,  
que pode contaminar a água e o solo provocando riscos à saúde. Já a lâmpada de LED não possui componentes 
perigosos e pode ter 98% de suas partes aproveitadas para produção de outros produtos industriais. 
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Vitoria Assunção dos SantosVitoria Assunção dos Santos
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Emmanuelle Alves LealEmmanuelle Alves Leal

A coleta seletiva é um mecanismo ecológico de recolhimento e separação dos resíduos orgânicos e 
materiais recicláveis, como papel, plástico, vidro, etc., pois evita o desperdício dos recursos naturais  
não-renováveis e a poluição do solo e da água. 
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Isadora CostaIsadora Costa

O que podemos aproveitar do alimento? Talos, sementes, folhas e cascas podem ser aproveitados para fazer 
diversas receitas. Muitas dessas partes contêm mais nutrientes do que aquelas que costumamos utilizar.  
O excedente pode ir para uma composteira que transforma sobras de comida em adubo. 
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Felipe Rafael Florenço de PauloFelipe Rafael Florenço de Paulo

Sustentabilidade pode ser entendida como a capacidade de usar e preservar nossos recursos no 
presente, pensando em nossa qualidade de vida e na das gerações futuras. Podemos colaborar com a 
preservação do meio ambiente reduzindo o consumo, reutilizando material e reciclando-o.
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Melissa Martins da CostaMelissa Martins da Costa
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Leonardo Batista Dantas BomfimLeonardo Batista Dantas Bomfim
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Julio Cesar BenjamimJulio Cesar Benjamim

Nosso planeta é o habitat de aproximadamente 8,7 milhões de espécies de seres vivos.  
Precisamos preservá-lo para que seja um bom lugar para todos viverem.
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PHOTOGRAPHY AS LANGUAGE 

Looking at Sustainability

 

Since the 19th century, we have 
experienced and observed the world 
through the additional perspective of 
photography. The medium, as well as 
becoming an important means of 
communication and memory, has 
activated new ways of looking at things 
that surround us. It has allowed us to see 
landscapes and cultures, both close to us 
and distant, and has changed our 
perception by exploring new angles and 
offering us the possibility to fixate or 
expand time through changeable 
exposures and the increased capability to 
zoom in. 

With the advent of digital photography, 
there have been significant changes to the 
notion of reproducibility, including an 
unlimited number of images, the ability 
to share photos through a network and 
immediate dissemination. Predominantly 
it is young people who constantly use 
photographs as a new form of social 
communication and behavioral ritual. 
However, engulfed in this excess of 
images and information, are we really 
able to deeply reflect on the different 
expressive and interpretative aspects that 
photography can offer? The present 
project has provided us with space to 
question and study different visual 
language methods. Bearing these 
perspectives in mind, our participants 
went out, cameras in hand, to attentively 
observe their surroundings and expand 
their knowledge. 

Through a practice of appreciation, we 
have explored a myriad of details, textures 
and viewpoints, looking at nature and the 

different materials that humanity has 
created in response to social change; 
from subsistence materials, to consumer 
goods and materials used in industry, 
construction, technology, etc. The 
consideration of what we shall do with 
the excess of material we produce and 
how it can be reused or recycled as a way 
of avoiding landfills, curbing climate 
change and other damage to nature, 
animals and humans, has become a key 
point on our journey. 

This catalog brings together several 
investigative outlooks by young people 
engaged with the institutions SENAI and 
UniDown, who were invited to participate 
in this project in partnership with local 
photographer André Akio Shinozuka and 
the photographer Karina Bacci. The 
publication features materials in which 
the organic and the inorganic meet as an 
attempt to generate critical reflection on 
the importance of sustainability and the 
concept of a circular economy, examining 
the appropriate use of natural resources, 
as well as selective waste collection and 
the discontinuation of landfills. 

Karina Bacci

André Akio Shinozuka is the local 
photographer invited to participate in the 
project. As well as his excellent 
contribution as an educator for 
photography workshops, he authored a 
photo essay on the theme of 
sustainability, in which he deals with the 
symbiosis between nature and human 
beings, raw materials and the 
manufacturing of construction materials; 
the key processes of waste collection, 
management and transportation; soil 
diagnosis and the establishment of green 
areas.  

Pg 9 There are many actions which are 
fundamental to the struggle for 
environmental preservation, such as 
selective waste collection, organic waste 
composting, as well as services such as 
triage units, ecopoints, electric garbage 
trucks, waste and soil management and 
diagnosis, etc. 

Pg 11 Karina Bacci is a photographer 
and educator, as well as this project’s 
curator. Her images, which feature in this 
catalog, reveal details and forms that 
contrast organic matter with materials 
developed by our civilization.  

Pg 13 We must consider zero food 
waste. Food waste has profound 
environmental, social and economic 
impacts. The majority of this waste 
happens within households. It is 
estimated that if we took full advantage 
of only 17% of this waste, we could 
eradicate hunger worldwide. Additionally, 
inadequate food waste disposal is 
responsible for greenhouse gases that 
are harmful to the environment. 

Pg 14 The construction industry is 
responsible for the consumption of 
approximately 75% of our planet’s 
natural resources. However, it is widely 
known that it would be possible to recycle 
existing materials and reduce the 
consumption of raw materials, 
decreasing the total volume of waste and 
generating more jobs.  

Pg 16 The environment marks the 
beginning and the end of the 
sustainability cycle. It is in the 
environment that we find the natural 

resources – such as fresh air, water, food, 
and raw materials – that our subsistence 
and the entire biodiversity depend on.  

Pg 21 Brazil is the world’s most 
biodiverse country, more that 20% of the 
total number of species on Earth are 
found here. Factors such as deforestation, 
water, soil and air pollution, as well as 
climate change, are threatening our 
biodiversity.

Pg 23 Sugarcane is very versatile, and it 
is used in the production of sugar, 
molasses, drinks, alcohol, cosmetic 
products, flavorings, cleaning products, 
medicines, vaccines, pens, rugs, canvases, 
straw and bags. It also produces biogas 
used as fuel for ovens, engines and the 
generation of electricity. 

Pg 25 In Brazil, almost all energy 
production comes from hydroelectric 
plants. After it is generated, the electricity 
reaches towns via high tension 
transmission cables and towers.   

Pg 27 Sustainable energy is the energy 
obtained from inexhaustible resources. 
Natural resources such as the sun, the 
wind, the rain, the tides, Earth’s internal 
heat and the biomass produced with 
organic matter can contribute towards the 
creation of new technologies based on 
sustainable energy.

Pg 28 Solar energy provided by the 
sunlight and its heat is a renewable, 
inexhaustible and nonpolluting source of 
energy. 

Pg 29 Glass has an endless capacity to 
be recycled, which contributes to the 
economies of energy and raw materials.  

Did you know? Glass is made of mixing 
natural raw materials. It is believed that 
it was discovered by accident by seafarers 
who noticed that sand and the limestone 
in seashells combined when in contact 
with the high temperature of bonfires on 
the beach. There are records of the use of 
glass since 7000 BCE by the Syrians, the 
Phoenicians and the Babylonians.  

Pg 31 Paper is made of cellulose from 
wood. Paper recycling considerably 
reduces the use of natural resources, 
including the cutting of trees and the use 
of water and energy to produce it. 

Did you know? The oldest papyrus, from 
which the word ‘paper’ originated, dates 
back to 2200 BCE, while the invention of 
paper occurred in 105 CE, both in China. 

Pg 33 Plastic comes from resins derived 
from oil. It takes between 450 and 500 
years to decompose, causing all sorts of 
environmental problems, including the 
contamination of several sea species. 

Pg 35 Electric wires and cables are 
predominantly produced by plastic 
materials and copper, which are 
recyclable products. The reutilization of 
electric wires and cables is the most 
recommended action, as long as they are 
still in good condition. If damaged, the 
best thing to do is to take them to 
recycling coops. 

Pg 37 Incandescent and fluorescent 
lamps cannot be recycled.  The latter also 
releases mercury, which can contaminate 
the water and the soil, triggering health 
risks. LED lamps are not made of 
dangerous components and 98% of their 
parts can be reused for the production of 
other industrial products.  

Pg 40 Selective waste collection is the 
most green and adequate way of 
disposing of our garbage, a mechanism 
used to collect and separate organic 
waste and recyclable materials, such as 
paper, plastic, glass, etc.,This, avoiding 
the unnecessary waste of nonrenewable 
natural resources, as well as soil and 
water pollution. 

Pg 42 How can we harness the potential 
of food? Stems, seeds, leaves and peels 
can be used in several different recipes. 
Many of these elements contain more 
nutrients that the ones we traditionally 
use. Any excess can go to a  compost bin 
that turns food leftovers into fertilizer. 

Pg 44 Sustainability can be understood 
as the ability to use and preserve our 
resources in the present, protecting our 
own quality of life and that of future 
generations. We can all contribute to the 
preservation of the environment by 
reducing consumption, reusing materials 
and recycling. 

Pg 50 Our planet is the habitat of 
approximately 8.7 million species of 
living beings. We must preserve Earth so 
it is a good place for us all to live

TEXTS AND PHOTO CAPTIONS
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RECEITAS I RECIPES

BOLO DE BANANA  
SUSTENTÁVEL SUSTAINABLE BANANA CAKEIngredientes  4 bananas nanica, 2 ½ xí-

caras (chá) de farinha de trigo, 3 xícaras 

(chá) de açúcar, 4 ovos, ½ xícaras (chá) de 

óleo de soja, 3 colheres (chá) de achocola-

tado em pó (opcional), 1 colher (chá) de 

fermento em pó.

Modo de preparo  Lavar muito bem as 

bananas, descascá-las e reservar as cas-

cas. Cortar a polpa das bananas em cubos 

de 5 mm. Bater no liquidificador o óleo, os 

ovos e as cascas de bananas até virar um 

creme homogêneo. Em outro recipiente 

colocar a farinha, o açúcar e o achocolata-

do. Misturar os ingredientes secos com o 

creme manualmente, e os cubinhos de ba-

nana. Por último, misturar o fermento. Co-

locar em assadeira untada e assar a 160ºC 

por aproximadamente 40 minutos.

Ingredients  4 bananas, 2 ½ cups of wheat 

flour, 3 cups of sugar, 4 eggs, ½ cup of vege

table oil, 3 tea spoons of powdered chocolate 

(optional), 1 tea spoon of baking powder.

Directions  Wash the bananas very well, 

peel them and reserve the peels. Cut the 

pulp of the bananas into 5 mm cubes. Beat 

the oil, eggs and banana peels in a blender 

until smooth. In another container, place the 

flour, sugar and chocolate. Mix the dry 

ingredients with the cream by hand, and the 

banana cubes. Finally, mix in the baking 

powder. Place on a greased baking sheet and 

bake at 160 ºC for approximately 40 minutes.

*  Receitas gentilmente cedidas pela equipe nutricional e de alimentação 
da BASF. Todas as receitas foram fotografadas e experimentadas pelos 
participantes do projeto. 

*  Recipes kindly provided by the BASF nutrition and food team.  
All recipes were photographed and tried out by project participants.

SUCO DE LIMÃO, COUVE  
E GENGIBRE

LEMON, KALE AND  
GINGER JUICE

Ingredientes  Suco de 03 limões, 1 fo-

lha de couve, 1 lasca de gengibre.

Modo de preparo  Bata todos os ingre-

dientes no liquidificador. Acrescente gelo 

e adoce a gosto, dando preferência ao con-

sumo do suco sem açúcar refinado. 

Dicas  As folhas de couve devem ser lava-

das em água corrente, deixadas de molho 

em solução clorada por 15 minutos e enxa-

guadas. Podem ser congeladas para uso 

posterior.

Solução clorada  1 colher de sopa de 

água sanitária (sem aroma indicada para 

alimentos) para 1 l de água.

Ingredients  Juice of 03 lemons, 1 kale 

leaf, 1 thick slice of ginger.

Directions  Mix all ingredients in a blender. 

Add ice and sweeten to taste. The consump

tion of juice without refined sugar is always 

preferred.

Tips  The kale leaves must be washed under 

running water, left to soak in a chlorinated 

solution for 15 minutes and then rinsed. Can 

be frozen for later use.

Chlorinated solution 1 tablespoon of 

bleach (unscented) to 1 liter of water.

DOCE DE CASCA  
DE MELANCIA

WATERMELON RIND  
MARMALADE

Ingredientes  2 xícaras (chá) de casca 

de melancia,  1 ½ xícaras (chá) de açúcar,  

¼ xícaras (chá) água, 6 unidades de cravo.

Modo de preparo  Retire a casca verde 

da melancia e utilize a branca. Corte em 

cubos e reserve. Faça uma calda com o 

açúcar, a água e o cravo. Acrescente a cas-

ca de melancia e deixe cozinhar até apurar. 

Ingredients  2 cups of watermelon rind,  

1 ½ cups of sugar, ¼ cups of water, 6 cloves.

Directions  Remove the green rind from 

the watermelon and use the white one. Cut 

into cubes and set aside. Make a syrup with 

sugar, water and cloves. Add the watermelon 

rind and cook until soft and reduced.

BEIJINHO COM  
CASCA DE MELÃO

Ingredientes  Casca de ½ melão (100 g), 

1 lata de leite condensado, 1 colher (sopa) 

de manteiga sem sal, 1 pacote de coco ra-

lado (100 g).

Modo de preparo  Higienize as cascas 

de melão e rale-as bem finas. Coloque em 

uma panela e leve ao fogo baixo com o lei-

te condensado, a manteiga e metade do 

coco ralado. Mexa sempre até engrossar. 

Retire do fogo, transfira para um refratário 

e deixe esfriar. Molde os docinhos e passe 

no restante do coco ralado. 

Ingredients  ½ melon rind (100 g), 1 can of 

condensed milk, 1 tablespoon unsalted 

butter, 100g of grated coconut.

Directions  Sanitize the melon rinds and 

grate them very finely. Place it in a saucepan 

and bring to low heat with the condensed 

milk, butter and half the grated coconut. 

Always stir until it thickens. Remove from 

heat, transfer to a refractory and let cool. 

Shape the sweets and spread over the rest of 

the grated coconut.

BEIJINHO WITH MELON RIND

Evelyn Fernandes Pereira

Melissa Martins da Costa

Brenda de Paula

Daniel de Oliveira
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