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Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  
Completamos	  365	  dias	  de	  projeto	  implantado!	  Por	  si	  só,	  
uma	  grande	  conquista	  a	  ser	  celebrada.	  	  
	  
Nesse	  período,	  através	  do	  trabalho	  de	  nossos	  Agentes	  
Ambientais,	  reIramos	  das	  ruas	  e	  praias,	  num	  trabalho	  
minucioso	  de	  coleta,	  mais	  de	  14	  toneladas	  de	  resíduos	  
sólidos	  e	  mais	  de	  3.700	  sacos	  das	  lixeiras	  ecológicas	  
doadas	  pela	  Associação	  APEMA,	  uma	  esImaIva	  de	  18	  
toneladas	  reIradas	  das	  lixeiras	  do	  centrinho!	  
	  
Através	  de	  nossas	  Educadoras	  Ambientais,	  reforçamos	  
os	  temas	  ecológicos	  nas	  escolas	  em	  parcerias	  com	  corpo	  
docente,	  estudantes	  de	  todas	  as	  idades,	  merendeiras,	  
pais	  de	  alunos;	  e	  através	  das	  visitas	  porta	  a	  porta,	  
estreitamos	  nosso	  relacionamento	  com	  a	  comunidade	  

conquistando	  apoios	  e	  estabelecendo	  importantes	  
parcerias	  nesse	  percurso.	  	  
	  
Em	  apenas	  um	  ano,	  instalamos	  26	  lixeiras	  ecológicas	  na	  
vila	  central	  de	  Barra	  Grande,	  com	  apoio	  da	  comunidade,	  
produzimos	  e	  instalamos	  lixeiras	  de	  pneus	  na	  orla	  das	  
praias,	  seguimos	  dialogando	  com	  os	  catadores	  locais	  para	  
melhorar	  rota	  dos	  recicláveis	  e,	  através	  do	  árduo	  trabalho	  
de	  toda	  a	  equipe	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva	  e	  voluntários	  
estamos	  nas	  ruas,	  dando	  o	  exemplo,	  coletando	  micro-‐lixo,	  
conversando,	  encorajando,	  mostrando	  como	  e	  por	  quê	  
agimos.	  	  
	  
Nossa	  recente	  conquista,	  a	  implantação	  do	  primeiro	  PEV	  
educaIvo	  de	  Barra	  Grande	  terá	  sua	  merecida	  divulgação	  
em	  poucas	  semanas,	  com	  a	  chegada	  do	  totem	  
comemoraIvo	  do	  projeto.	  
	  



Seguimos	  desenvolvendo,	  há	  muito	  ainda	  que	  temos	  e	  
podemos	  fazer.	  Perseverar,	  agir.	  Fazer	  o	  melhor	  ao	  invés	  
de	  esperar	  pelo	  melhor!	  	  
	  
Diante	  de	  tantas	  faces	  de	  um	  mesmo	  tema	  –	  o	  “lixo”,	  	  
nós	  que	  representamos	  a	  Associação	  Aquerê	  temos	  a	  
ciência	  da	  complexidade	  do	  tema	  dos	  resíduos	  sólidos,	  a	  
interdependência	  de	  tantos	  atores	  e	  fatores,	  mas	  
acreditamos	  que,	  em	  um	  ano	  de	  trabalho,	  demos	  passos	  
importantes,	  primordiais,	  para	  o	  presente	  e	  futuro	  de	  
nossa	  querida	  Península	  de	  Maraú.	  
	  

Somos	  gratos	  pela	  parceria	  estabelecida,	  pela	  confiança	  
em	  nós	  depositada,	  e	  principalmente,	  	  gratos	  pela	  
oportunidade	  de	  realizar	  um	  projeto	  que	  promove	  o	  tema	  
ambiental	  	  de	  forma	  consistente,	  com	  ampla	  abordagem,	  
impactando	  a	  comunidade	  progressivamente,	  
promovendo	  verdadeira	  conscienIzação	  ambiental	  e	  
transformação	  de	  hábitos.	  
	  
Seguimos	  em	  cooperação,	  	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
INFRA-‐ESTRUTURA	  



1.1	  LIXEIRAS	  MADEIRA	  PLÁSTICA	  -‐	  
LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  –	  PEV	  EDUCATIVO	  
–	  TERRENO	  TRANSBORDO	  

As	  lixeiras	  de	  madeira-‐plásIca	  possuem	  pouco	  menos	  de	  um	  ano	  
de	  implantação	  e	  sua	  grande	  maioria	  está	  em	  bom	  estado	  de	  
conservação.	  Conforme	  recomendamos,	  um	  passo	  para	  prolongar	  
seu	  tempo	  de	  vida	  é	  implantar	  ‘telhadinhos’	  que	  as	  protegerão	  
não	  só	  da	  chuva	  mas,	  também,	  dos	  raios	  solares.	  Efetuar	  uma	  
pequena	  compra	  de	  partes	  reservas	  como	  da	  ripa	  da	  lixeira	  e	  do	  
aro	  é	  recomendada	  para	  futuras	  manutenções.	  
	  
As	  lixeiras	  de	  pneus	  conInuam	  em	  plena	  produção	  para	  que	  
possamos	  aIngir	  nossa	  meta	  de	  65	  lixeiras	  instaladas	  antes	  da	  
alta	  temporada,	  apadrinhadas,	  fortalecendo	  nossa	  parceria	  com	  a	  
comunidade,	  somando	  forças	  para	  combater	  o	  indesejado	  micro-‐
lixo	  nas	  praias.	  

Instalação	  de	  lixeira	  de	  praia	  



Através	  das	  parcerias	  
estabelecidas	  com	  a	  
comunidade	  e	  
estabelecimentos	  
comerciais,	  já	  conseguimos	  
instalar	  12	  lixeiras	  de	  
pneus	  no	  trajeto	  píer-‐
ponta	  do	  Mutá,	  onde	  antes	  
não	  havia	  nenhuma!	  
	  
No	  próximo	  ciclo	  
pretendemos	  encontrar	  
padrinhos	  e	  instalar	  
lixeiras	  no	  trecho	  píer-‐Rio	  
Carapitangui	  e,	  nos	  
próximos	  meses	  o	  trajeto	  
da	  Ponta	  do	  Mutá	  até	  
Taipu	  de	  Fora.	  
	  
Em	  Taipu	  de	  Fora,	  já	  
possuímos	  5	  lixeiras	  
apadrinhadas.	  
	  
	  
	  
	  
	  

Lixeiras	  instaladas	  em	  Barra	  Grande	   Próximas	  instalações	  

Barra	  Grande	   Taipu	  de	  Fora	  

Lixeiras	  instaladas	  em	  Taipu	  de	  Fora	  



O	  PEV	  educaIvo	  já	  instalado	  ao	  lado	  da	  Biblioteca	  
Comunitária	  terá	  uma	  ação	  de	  inauguração	  para	  
celebrar	  um	  ano	  de	  projeto.	  Idealizamos	  um	  
totem,	  frente	  e	  verso,	  um	  lado	  contendo	  
INFORMATIVO	  do	  projeto,	  autoria	  e	  breve	  
histórico	  das	  associações	  e	  outro	  contendo	  mais	  
um	  reforço	  de	  educação	  ambiental,	  sobre	  
separação	  de	  resíduos	  recicláveis.	  
	  
Sendo	  o	  Totem	  uma	  ferramenta	  de	  captação	  de	  
recursos,	  além	  de	  uma	  estação	  educaIva,	  
buscamos	  inovar	  na	  comunicação	  e	  oferecer	  um	  
QR	  CODE	  para	  a	  versão	  em	  inglês,	  de	  forma	  a	  
abranger	  turistas	  de	  outras	  nacionalidades.	  	  
	  

Banner	  informaYvo	  meramente	  ilustraYvo	  e	  PEV	  
instalado	  ao	  lado	  da	  biblioteca	  



Banner	  informaYvo	  meramente	  
ilustraYvo	  

Ao	  alinhar	  o	  seu	  celular	  
com	  esse	  código,	  o	  
usuário	  será	  levado	  
para	  o	  banner	  digital,	  
em	  versão	  em	  inglês.	  

	  	  



O	  terreno	  de	  transbordo	  ganhou	  
mais	  uma	  cobertura	  lateral	  na	  área	  
uIlizada	  pelo	  projeto.	  InsisImos	  ser	  
necessário	  uma	  melhoria	  infra-‐
estrutural,	  um	  telhado	  de	  apenas	  
‘uma	  água’,	  para	  proteger	  as	  big	  
bags	  durante	  manejo	  e	  melhor	  
armazenar	  as	  ferramentas	  e	  
patrimônios	  do	  projeto.	  

Área	  de	  transbordo	  



2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
OPERACIONAL	  LIMPEZAS	  



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

As	  roInas	  de	  limpezas	  são	  intercaladas	  com	  as	  outras	  roInas	  desInadas	  à	  dupla	  de	  
agentes	  ambientais	  que	  incluem	  manuseio	  no	  transbordo,	  instalação	  de	  lixeiras	  de	  
praias,	  monitoramento	  pontos	  críIcos	  e	  manutenções	  diversas.	  	  
	  
ReIramos	  das	  ruas	  e	  praias,	  nesse	  ciclo	  900	  quilos	  de	  resíduos,	  em	  sua	  maioria,	  micro-‐
lixo!	  É	  uma	  quanIdade	  significaIva	  se	  levarmos	  em	  conta	  o	  peso	  de	  cada	  parmcula	  de	  
resíduo	  em	  decomposição.	  Se	  não	  esIvéssemos	  agindo,	  temos	  a	  certeza	  que	  o	  volume	  
que	  nossos	  solos	  estariam	  absorvendo,	  seria,	  ainda	  muito	  superior.	  
	  
Das	  lixeiras	  ecológicas	  do	  centro	  de	  Barra	  Grande	  foram	  mais	  de	  500	  sacos	  reIrados.	  As	  
lixeiras	  de	  pneus	  apadrinhadas,	  seguem	  sendo	  bem	  geridas	  e	  uIlizamos	  a	  nossa	  equipe	  
para	  monitorar	  gestão	  das	  lixeiras	  e	  incenIvar	  a	  adoção	  de	  novas	  lixeiras	  por	  novos	  
padrinhos	  e	  madrinhas.	  

Limpeza	  de	  ruas	  de	  Barra	  Grande	  



Limpeza	  de	  ruas	  de	  Barra	  Grande	  















Após	  tantas	  ações	  de	  
sensibilização,	  avaliamos	  que	  
é	  um	  momento	  favorável	  
para	  convocar	  a	  população	  
para	  MUTIRÕES	  SEMANAIS	  
de	  limpezas,	  juntamente	  com	  
nossos	  agentes.	  
	  
Inauguramos	  essa	  etapa	  do	  
projeto	  nessa	  semana,	  
pretendemos	  reunir	  as	  
pessoas	  do	  entorno	  da	  área	  a	  
ser	  limpa	  e,	  assim,	  conseguir	  
que	  essa	  mobilização	  
conInue	  frequente	  e	  
organizada	  pelos	  próprios	  
moradores.	  

Cronograma	  de	  limpeza	  e	  selo	  convocação	  de	  muYrões	  



3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NA	  COMUNIDADE	  
Com	  o	  pequeno	  mas	  significaIvo	  reforço	  da	  educadora	  ambiental	  assistente	  e	  
voluntários,	  aumentamos	  nossa	  abordagem	  porta	  a	  porta	  pois	  é	  através	  dela	  
que	  obtemos	  maior	  resultado	  de	  transformação	  de	  hábitos,	  uma	  vez	  que	  
podemos	  orientar,	  na	  própria	  fonte	  geradora	  de	  resíduos,	  cada	  morador(a),	  
para	  práIcas	  mais	  ecológicas.	  
	  
Nessa	  abordagem,	  explicamos	  o	  projeto,	  o	  trabalho	  das	  associações	  e	  
enfaIzamos	  a	  importância	  da	  separação	  de	  resíduos	  na	  fonte,	  conceitos	  de	  
recicláveis,	  compostáveis	  e	  rejeitos,	  e	  encorajamos	  o	  tratamento	  caseiro	  de	  
resíduos	  orgânicos.	  Nessas	  conversas,	  temos	  oportunidade	  de	  estreitar	  
relações	  e	  apurar	  as	  necessidades	  e	  dificuldades	  de	  cada	  área,	  para	  o	  desenho	  
das	  melhores	  estratégias	  subsequentes.	  
	  
É	  visível	  como	  as	  ruas	  dos	  bairros	  estão	  mais	  limpas.	  É	  evidente	  que	  existem	  
pontos	  recorrentes,	  geralmente,	  em	  volta	  de	  comércios,	  mas	  a	  movimentação	  
da	  comunidade,	  em	  seu	  próprio	  entorno,	  está	  causando	  uma	  reação	  em	  cadeia	  
posiIva	  e,	  pouco	  a	  pouco,	  essas	  transformações	  tornam-‐se	  percepmveis,	  
principalmente,	  se,	  comparadas	  com	  os	  mesmos	  locais,	  um	  ano	  atrás.	  	  

Visita	  porta	  a	  porta	  na	  comunidade	  e	  comércios	  de	  
Barra	  Grande	  



Visita	  aos	  comércios	  de	  Barra	  Grande	  

Um	  dado	  importante	  que	  coletamos	  através	  dessas	  
visitas	  é	  um	  outro	  ponto	  que	  exige	  extrema	  atenção:	  as	  
fossas	  negras.	  	  Constatamos	  esse	  ser	  o	  segundo	  e	  maior	  
problema	  ambiental,	  de	  grandes	  riscos	  para	  a	  qualidade	  
de	  nossos	  solos	  e	  águas.	  	  
	  
Uma	  força	  voluntária	  para	  o	  porta	  a	  porta	  que	  
conseguimos	  através	  dos	  contatos	  com	  representantes	  
de	  bairros,	  igrejas	  e	  associações	  está	  sendo	  retomada	  
após	  o	  período	  de	  grandes	  chuvas.	  Há	  muitas	  
mobilizações	  programadas	  para	  o	  próximo	  ciclo	  para	  
que	  a	  educação	  ambiental	  na	  comunidade	  seja	  
abordada	  extensamente,	  aIngindo	  um	  número	  cada	  
vez	  maior	  de	  beneficiários.	  

Fossas	  negras	  a	  céu	  aberto	  nas	  ruas	  de	  Barra	  Grande	  



3.2	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NAS	  ESCOLAS	  

No	  ciclo	  passado	  expusemos	  no	  relatório	  os	  
aspectos	  inerentes	  ao	  projeto	  que	  são	  as	  
mudanças	  de	  cargos	  e	  funções	  relaIvas	  ao	  corpo	  
docente	  e	  administraIvo	  das	  escolas.	  Para	  não	  
comprometer	  os	  programas	  iniciados,	  estamos	  
presente	  nas	  escolas,	  parIcipando	  de	  reuniões,	  
conversando,	  cuidando	  dos	  projetos	  iniciados,	  das	  
hortas,	  composteiras	  e	  canteiros.	  
	  
Apesar	  do	  momento	  de	  mudanças	  administraIvas	  
refleIrem	  nos	  projetos	  iniciados,	  senImos	  que	  
nossa	  interação	  é	  posiIva	  e	  devemos	  permanecer	  
compromeIdos	  aos	  professores	  e	  estudantes	  
sensibilizados	  por	  nossa	  campanha.	  A	  presença	  
dos	  alunos	  que	  estão	  cuidando	  dos	  jardins,	  de	  
forma	  voluntária,	  é	  uma	  grande	  recompensa	  de	  
nosso	  trabalho.	  
	  
	  
	  

Estudantes	  após	  planYo.	  



Uma	  outra	  grande	  conquista	  percebida	  é	  o	  
compromeImento	  das	  merendeiras	  do	  Colégio	  
Municipal	  Maria	  Amélia	  que	  estão	  seguindo	  as	  
orientações	  sobre	  a	  desInação	  dos	  resíduos	  
orgânicos,	  compostando-‐os.	  Grande	  parte	  dos	  
resíduos	  sólidos	  que	  iam	  para	  a	  caçamba	  
pública,	  e	  portanto,	  para	  o	  “lixão”!	  estão	  sendo	  
tratados	  localmente.	  Em	  poucos	  meses,	  como	  
‘fruto’	  dessa	  compostagem,	  teremos	  terra	  rica	  
em	  nutrientes	  para	  alimentar	  os	  canteiros	  
criados	  e	  ficará	  ainda	  mais	  marcante,	  para	  
alunos	  e	  professores,	  observarem	  essa	  
transformação	  da	  matéria	  orgânica.	  

Estudantes	  após	  planYo.	  



Canteiro	  feito	  pelos	  alunos	  na	  porta	  da	  escola	  
estadual	  Clemente	  Mariani	  

Nesse	  ciclo,	  parIcipamos	  da	  gincana	  
ambiental	  da	  Escola	  Estadual	  Clemente	  
Mariani.	  	  Foi	  emocionante	  ver	  tantos	  
alunos	  conscientes!	  Um	  lindo	  trabalho	  
extra	  turno	  está	  sendo	  realizado	  pelos	  
alunos	  e	  professores	  do	  ensino	  
fundamental	  que	  inclui	  o	  planIo	  de	  
hortas	  suspensas,	  embelezamento	  do	  
muro	  da	  escola	  e	  criação	  de	  espaços	  
para	  jardins.	  Estaremos	  presente	  nessas	  
ações,	  trabalhando	  junto	  com	  a	  
comunidade	  escolar.	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
DIVULGAÇÃO	  



Placas	  para	  o	  PEV	  –	  	  
Ponto	  de	  Entrega	  Voluntária	  

Aguardamos	  a	  aprovação	  para	  a	  
impressão	  e	  implantação	  da	  nova	  
sinalização	  das	  lixeiras	  ecológicas,	  
das	  lixeiras	  do	  PEV	  e	  do	  banner	  
informaIvo	  frente	  e	  verso,	  
conteúdo	  do	  totem	  comemoraIvo.	  
EnfaIzamos	  o	  insItucional	  numa	  
face	  e	  a	  temáIca	  educaIva	  na	  
outra	  face.	  



Placas	  para	  lixeiras	  Ecopex	  e	  lixeiras	  de	  praia.	  



Placas	  lixeiras	  de	  praias	  com	  nome	  dos	  padrinhos	  e	  madrinhas	  



Após	  a	  instalação	  das	  
placas	  daremos	  início	  
à	  divulgação	  dos	  posts	  
comemoraIvos	  e	  
marcaremos	  uma	  data	  
específica	  para	  reunir	  
comunidade	  e	  
celebrar	  oficialmente.	  
Será	  uma	  
oportunidade	  de	  ouvir	  
outras	  vozes	  que	  
ainda	  não	  foram	  
ouvidas,	  tornar	  
acessível	  os	  
resultados,	  para	  
aqueles	  que	  não	  
possuem	  meios	  
virtuais	  para	  tal,	  obter	  
mais	  apoio	  
comunitário	  para	  as	  
ações	  propostas.	  

Banner	  comemoraYvo	  do	  projeto	  



Selo	  do	  muYrão	  de	  limpeza	  e	  
post	  de	  divulgação	  



Grupo	  Praia	  Limpa,	  
Natureza	  Viva	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  24/08	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  21/08	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  14/08	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  03/08	  
BoleYm	  ambiental	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  02/08	  
Instalação	  de	  lixeiras	  de	  praia	  em	  
Taipu	  de	  Fora	  

	  	  	  	  	  	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  


