
Relatório	  de	  gestão	  do	  projeto	  
de	  proteção	  e	  conservação	  da	  
Península	  de	  Maraú	  
	  
CICLO	  08	  -‐	  PERÍODO	  DE	  22	  DE	  MARÇO	  	  
A	  21	  DE	  ABRIL	  DE	  2017	  



Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  	  
O	  oitavo	  ciclo	  foi	  muito	  es<mulante,	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  
resposta	  da	  comunidade	  perante	  nosso	  projeto	  de	  
proteção	  e	  preservação	  através	  da	  campanha,	  já	  
conhecida	  ‘Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva’!	  	  
	  	  
Sendo	  visível	  que	  nossa	  atuação	  é	  séria	  e	  consistente,	  e	  
que	  é	  possível	  perceber	  a	  redução	  de	  resíduos	  sólidos	  
espalhados	  indevidamente	  na	  península,	  entre	  eles	  o	  
micro-‐lixo	  das	  praias	  e	  os	  focos	  de	  lixo	  em	  ruas	  de	  Barra	  
Grande	  e	  Taipu	  de	  Fora,	  estamos	  recebendo	  uma	  grande	  
quan<dade	  de	  felicitações	  e	  voluntários	  para	  colaborar	  
com	  nossos	  próximos	  passos.	  
	  	  
Ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  enfrentamos	  uma	  redução	  
orçamentária	  nessa	  fase	  do	  projeto	  que	  desacelerou	  
alguns	  passos	  planejados,	  por	  outro	  lado,	  nossa	  energia	  foi	  
renovada	  por	  essa	  grande	  contribuição	  comunitária,	  tão	  
necessária	  para	  o	  sucesso	  do	  projeto.	  
	  	  
	  

Nesse	  ciclo,	  as	  lixeiras	  de	  pneus,	  para	  as	  praias	  foi	  outra	  
conquista	  marcante	  de	  nosso	  projeto:	  temos	  muitos	  
candidatos	  a	  padrinhos	  e	  madrinhas	  para	  cuidar	  das	  lixeiras	  e	  
nossa	  inicia<va	  já	  incen<vou	  outros	  moradores	  a	  adotarem	  e	  
fabricarem	  suas	  próprias	  lixeiras	  à	  beira-‐mar.	  	  
	  	  
São	  boas	  as	  noVcias!	  Apesar	  do	  impacto	  financeiro	  ser	  
refle<do	  nas	  ações	  projetadas,	  renovamos	  a	  cada	  ciclo	  nossas	  
aspirações,	  inspirações	  e	  ações!	  Transpirando	  meio	  ambiente,	  
tendo	  a	  certeza	  que	  nosso	  trabalho	  é	  serio,	  mas	  feito	  com	  
profunda	  alegria!	  Por	  amor	  à	  nossa	  querida	  Península	  de	  
Maraú.	  
	  	  
Consciência	  ambiental	  é	  a	  base	  para	  que	  tenhamos	  a	  
península	  dos	  nossos	  sonhos.	  Contamos	  com	  a	  Associação	  
APEMA	  para	  reestabelecer	  seu	  apoio	  integral	  às	  ações	  
propostas.	  	  
	  	  
	  Seguimos,	  em	  cooperação.	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
INFRA-‐ESTRUTURA	  



1.1	  LIXEIRAS	  MADEIRA	  PLÁSTICA	  -‐	  LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  

As	  lixeiras	  de	  madeira	  plás<ca	  con<nuam	  sendo	  muito	  úteis	  na	  vila,	  
tanto	  funcionalmente	  quanto	  reforço	  de	  educação	  ambiental.	  
	  	  
Durante	  esse	  ciclo,	  <vemos	  a	  constante	  colaboração	  do	  ar<sta	  plás<co	  
Rodrigo	  Guimarães	  para	  finalizar	  a	  pintura	  das	  lixeiras	  de	  pneus	  já	  
produzidas	  em	  oficina.	  
	  	  
Atualmente,	  a	  produção	  de	  lixeiras	  de	  pneus	  e	  a	  adoção	  das	  mesmas	  
por	  membros	  da	  comunidade,	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  sua	  manutenção	  
mostra-‐se	  um	  caminho	  efe<vo	  que	  está	  cumprindo	  sua	  função	  de	  
sensibilização,	  educação	  ambiental	  e	  ação	  prá<ca.	  	  
	  	  
As	  lixeiras	  são	  fruto	  de	  ‘REUTILIZAÇÃO’	  de	  pneus	  inservíveis,	  
produzidos	  pela	  comunidade	  através	  de	  recursos	  doados	  por	  terceiros	  
e	  por	  nosso	  projeto,	  são	  instaladas	  por	  nossa	  equipe	  e	  gerida	  por	  
moradores,	  os	  padrinhos	  e	  madrinhas	  das	  lixeiras.	  

Lixeiras	  de	  rua	  



A	  união	  da	  sociedade	  civil	  
organizada	  e	  da	  comunidade	  
para,	  juntas,	  encontrarem	  
soluções	  prá<cas	  para	  os	  
problemas	  da	  península.	  

Lixeira	  de	  pneus	  pintada	  por	  sua	  
'madrinha'	  e	  instalada	  junto	  com	  

uma	  linda	  mensagem	  



Produção	  de	  lixeiras	  e	  pintura	  com	  arXta	  



Outro	  grande	  destaque	  do	  projeto,	  em	  termos	  infra-‐
estruturais	  é	  a	  mini-‐estação	  de	  PEV,	  feita	  de	  pneus,	  que	  
será	  instalada	  ao	  lado	  do	  centro	  cultural.	  Está	  em	  vias	  de	  
ser	  inaugurada,	  a	  chuva	  da	  úl<ma	  semana	  atrasou	  essa	  
programação,	  mas	  conseguimos	  doação	  de	  madeira	  para	  
essa	  implementação	  e	  temos	  a	  par<cipação	  de	  alguns	  
ar<stas	  locais	  que	  se	  dispuseram	  a	  preparar	  esse	  
ambiente	  para	  que	  tenhamos	  boa	  visualização,	  	  
sensibilização	  e	  envolvimento	  da	  comunidade.	  

Mini-‐estação	  de	  PEV	  ao	  lado	  
do	  centro	  cultural	  



implementação	  do	  PEV	  em	  andamento	  



2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
OPERACIONAL	  LIMPEZAS	  



2.1	  LIMPEZAS	  NAS	  LIXEIRAS	  ECOLÓGICAS,	  LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  E	  
LIMPEZA	  DE	  PRAIAS	  E	  RUAS	  

O	  trabalho	  de	  limpeza	  de	  ruas	  e	  praias	  foi	  intensificado	  nesse	  
ciclo	  em	  decorrência	  dos	  dois	  feriados	  nacionais	  do	  mês	  de	  abril.	  
	  	  
Montamos	  uma	  escala	  entre	  a	  dupla	  de	  agentes	  para	  que	  o	  
período	  fosse	  coberto	  sem	  transbordo	  das	  lixeiras.	  	  
	  	  
Outras	  ações	  concomitantes	  efetuadas	  nesse	  ciclo	  são	  as	  
limpezas	  de	  trechos	  de	  praias	  e	  monitoramento	  de	  8	  pontos	  
crí<cos,	  entre	  ruas	  e	  praias.	  Houve	  dois	  casos	  onde	  as	  placas	  
“passamos	  por	  aqui”	  sumiram	  do	  ponto	  em	  questão,	  acarretando	  
prejuízo	  ao	  projeto.	  
	  	  
Nos	  outros	  pontos,	  as	  placas	  permaneceram	  e	  seus	  entornos	  
limpos,	  mas,	  por	  vezes,	  a	  situação	  do	  pequeno	  “lixão”	  volta	  a	  se	  
repe<r.	  Temos	  uma	  ar<culação	  com	  a	  prefeitura	  e	  moradores	  
desses	  entornos	  para	  organizar	  um	  mu<rão	  para	  melhorar	  essas	  
áreas,	  além	  da	  visita	  porta	  a	  porta	  para	  sensibilização	  e	  
conscien<zação	  ambiental.	  
	  	   Limpeza	  de	  ruas	  



Limpeza	  de	  ruas	  



Sinalização	  de	  pontos	  críXcos	  



Limpeza	  lixeiras	  de	  rua	  







3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NA	  COMUNIDADE	  

Iniciamos,	  nesse	  ciclo,	  a	  roda	  de	  bate	  papos	  com	  igrejas	  dos	  
bairros,	  destaque	  para	  o	  encontro	  que	  realizamos	  com	  membros	  
da	  igreja	  católica	  onde	  atacamos	  diretamente	  a	  questão	  dos	  
lixões	  a	  céu	  aberto,	  a	  geração	  e	  responsabilização	  individual	  e	  
cole<va	  sobre	  a	  problemá<ca	  dos	  resíduos	  dentro	  do	  bairro	  e	  
fora	  dele.	  
	  	  
Houve	  uma	  enorme	  par<cipação	  dessa	  parcela	  da	  comunidade	  e	  
foi	  possível	  focalizar	  o	  grupo	  para	  gerar	  as	  informações	  da	  
situação	  e,	  também,	  as	  soluções	  possíveis	  e	  os	  passos	  para	  esse	  
planejamento	  e	  implantação	  de	  ações.	  
	  	  
Existe	  grande	  potencial	  de	  estreitar	  laços	  e	  conseguir	  a	  
par<cipação	  voluntária	  de	  membros	  da	  igreja	  em	  ações	  de	  
conscien<zação	  porta	  a	  porta,	  bem	  como	  aumentar	  a	  frequência	  
de	  eventos	  e	  palestras	  de	  educação	  ambiental	  dentro	  da	  igreja.	  
	  	  
	  	  
	  

Reunião	  com	  a	  comunidade	  católica	  



Reunião	  com	  a	  comunidade	  católica	  



Estamos	  organizando	  novas	  
reuniões	  com	  esse	  mesmo	  grupo	  
e	  com	  outros	  grupos	  comunitários	  
para	  que	  possamos	  entender	  a	  
demanda	  de	  cada	  local.	  	  
	  	  
Organizamos	  também	  um	  
treinamento	  com	  membros	  da	  
Associação	  Aquerê	  que	  estão	  
doando	  parte	  de	  seu	  tempo	  para	  
a	  divulgação	  porta	  a	  porta.	  	  

Educação	  ambiental	  feita	  porta	  a	  porta	  



3.2	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NAS	  ESCOLAS	  

Com	  grande	  potencial	  para	  ‘colhermos’	  mul<plicadores	  do	  projeto,	  
estamos	  progressivamente	  conquistando	  nosso	  espaço	  dentro	  das	  
escolas	  selecionadas.	  
	  	  
Nossa	  programação	  está	  em	  constante	  adaptação	  para	  atender	  a	  
peculiaridades	  de	  cada	  ins<tuição,	  mas	  já	  foi	  possível	  progredir	  no	  
trabalho	  de	  conscien<zação	  ambiental,	  envolvendo	  grande	  parte	  dos	  
alunos	  nas	  a<vidades	  ao	  ar	  livre.	  
	  	  
Nosso	  trabalho	  está	  respaldado	  por	  técnicas	  de	  compostagem	  e	  plan<o	  
e	  é	  a	  par<r	  dessa	  a<vidade	  prá<ca	  que	  os	  conceitos	  ambientais	  são	  
transmi<dos;	  do	  micro	  ao	  macro,	  do	  macro	  ao	  micro.	  
	  	  
	  

Educação	  Ambiental	  nas	  escolas	  



Educação	  Ambiental	  nas	  escolas	  





3.3	  PALESTRAS	  E	  OFICINAS	  

Estamos	  focando	  parte	  de	  nosso	  trabalho	  na	  organização	  de	  palestras	  
para	  estudantes	  universitários	  e	  para	  grupos	  de	  pescadores,	  igrejas	  e	  
associações.	  Nesse	  mês,	  visitamos	  a	  Univasf.	  
	  	  
Como	  já	  citado	  no	  item	  1,	  temos	  dado	  especial	  atenção	  às	  oficinas	  de	  
lixeiras	  de	  pneus	  visto	  que	  é,	  no	  momento,	  uma	  estratégia	  integral	  de	  
educação	  ambiental	  que	  propõe	  uma	  sustentabilidade	  a	  médio	  prazo	  
sobre	  sua	  manutenção.	  No	  próximo	  ciclo	  temos	  o	  plano	  de	  promover	  
uma	  Exposição	  de	  Lixeiras	  de	  Pneus	  para	  encorajar	  a	  adoção	  das	  lixeiras	  
por	  parte	  de	  moradores	  e	  estabelecimentos	  praianos,	  para	  agradecer	  
publicamente	  aos	  par<cipantes	  das	  oficinas,	  para	  divulgar	  a	  campanha	  
Praia	  Limpa	  e	  ambas	  as	  associações	  APEMA	  e	  Aquerê.	  

Palestra	  na	  Univasf	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
DIVULGAÇÃO	  



Conforme	  já	  relatado	  no	  ciclo	  7,	  parte	  do	  plano	  de	  
divulgação	  é	  cuidar	  da	  nova	  sinalização	  da	  comunicação	  
do	  projeto,	  dando	  ênfase	  aos	  logos	  das	  associações,	  ao	  
começar	  pelas	  lixeiras	  ecológicas	  da	  vila,	  carreta	  e	  
lixeiras	  de	  praia.	  Refizemos	  a	  versão	  relatada	  no	  ciclo	  7	  
para	  aumentar	  ainda	  mais	  o	  tamanho	  dos	  logos	  das	  
associações	  APEMA	  e	  Aquerê.	  	  

Placa	  lixeiras	  de	  rua	  



Placa	  lixeiras	  de	  praia	  

As	  lixeiras	  de	  praia	  também	  <veram	  um	  pequeno	  redesign	  e	  
mudança	  de	  cor	  para	  o	  vermelho,	  para	  que	  sejam	  visíveis	  a	  grandes	  
distâncias,	  como	  nos	  casos	  de	  maré	  baixa.	  



Redesign	  para	  ênfase	  nas	  associações	  



Com	  operação	  reduzida,	  <vemos	  pouca	  presença	  
online,	  mas	  ainda	  assim,	  uma	  presença	  
necessária	  para	  manter	  o	  interesse	  da	  
comunidade	  nos	  desdobramentos	  do	  projeto,	  
para	  incen<var	  ações	  e	  divulgar	  o	  que	  está	  sendo	  
realizado.	  

Grupo	  Praia	  limpa,	  natureza	  viva	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  19/04	  
Cronograma	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  11/04	  
Cronograma	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  05/04	  
5	  r’s	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  03/04	  
Cronograma	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  01/04	  
Lixeiras	  praia	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  27/03	  
Cronograma	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



Programamos	  uma	  série	  de	  ações	  nas	  mídias	  
sociais	  para	  o	  próximo	  ciclo	  para	  divulgar	  grande	  
aceitação	  das	  lixeiras	  de	  pneus	  e	  divulgar	  autoria	  
do	  projeto.	  Nosso	  desejo	  é	  ter	  a	  maioria	  das	  
lixeiras	  de	  praia	  efe<vamente	  operantes	  já	  para	  
as	  férias	  de	  julho.	  Vamos	  reforçar	  essa	  força-‐
tarefa	  no	  newsleser	  número	  II,	  próxima	  ação	  de	  
grande	  impacto	  para	  a	  divulgação	  do	  projeto.	  

Jornal	  ambiental	  2ª	  edição	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  


