
Relatório	  de	  gestão	  do	  projeto	  	  
de	  proteção	  e	  conservação	  da	  	  
Península	  de	  Maraú	  
CICLO	  15	  -‐	  PERÍODO	  DE	  22	  DE	  OUTUBRO	  	  
A	  21	  DE	  NOVEMBRO	  DE	  2017	  



Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  	  
Primeiramente,	  nos	  desculpamos	  pelo	  atraso	  do	  relatório	  
devido	  à	  organização	  do	  evento	  “Limpeza	  Anual	  de	  Praias’	  e	  o	  
pós	  evento	  de	  prestação	  de	  contas	  e	  contagem	  de	  resíduos.	  
Aproveitamos	  para	  agradecer	  o	  apoio	  da	  APEMA	  nesse	  
importante	  evento	  de	  conscienCzação	  e	  educação	  ambiental	  
práCca.	  
	  	  
O	  ciclo	  15	  foi	  um	  ciclo	  de	  readequações	  de	  roCnas	  e	  do	  
treinamento	  e	  contratação	  do	  novo	  agente	  ambiental	  que,	  
desde	  início	  de	  novembro	  representa	  nosso	  projeto	  em	  campo.	  
	  	  
Em	  virtude	  de	  estarmos	  sofrendo	  os	  efeitos	  financeiros	  da	  
redução	  de	  repasses	  e	  as	  obrigações	  financeiras,	  ao	  contrário,	  
sofreram	  correções	  monetárias,	  conCnuamos	  fazendo	  o	  
possível	  para	  não	  reduzir	  a	  qualidade	  das	  ações	  do	  projeto,	  
principalmente,	  porque	  todo	  o	  aparato	  gerado	  por	  ele	  está	  
sendo	  uClizado	  pela	  comunidade	  e	  turistas,	  todos	  os	  dias.	  

	  
	  	  
Colocamos	  muito	  da	  nossa	  atenção,	  equipe	  e	  energia	  na	  
manutenção	  das	  lixeiras	  ecológicas	  da	  vila,	  com	  nova	  sinalização	  
que	  destaca	  as	  logomarcas	  das	  associações	  e	  uma	  sinalização	  
adicional	  com	  instruções	  ainda	  mais	  claras	  sobre	  o	  modo	  de	  
descarte.	  
	  	  
Outro	  destaque	  do	  ciclo	  são	  as	  lixeiras	  de	  pneus	  que	  foram	  o	  foco	  
de	  divulgação	  do	  período.	  Já	  com	  38	  lixeiras	  instaladas	  na	  orla	  da	  
praia,	  o	  sucesso	  dessa	  ação	  é	  refleCda	  na	  lista	  de	  espera	  para	  as	  
novas	  lixeiras,	  já	  temos	  mais	  15	  padrinhos	  e	  madrinhas	  para	  as	  
próximas	  lixeiras	  a	  serem	  instaladas	  e	  mais	  arCstas	  envolvidos	  em	  
sua	  decoração.	  Sem	  dúvida	  um	  patrimônio	  coleCvo,	  visto	  que	  todos	  
os	  banhistas	  e	  moradores	  –	  e	  meio	  ambiente	  –	  já	  são	  e	  serão	  
beneficiados,	  principalmente	  durante	  a	  alta	  temporada.	  
	  	  
Agradecemos	  o	  apoio,	  seguimos	  em	  cooperação.	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental	  	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
INFRA-‐ESTRUTURA	  



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

Dedicamos	  uma	  parte	  desse	  ciclo	  na	  implantação	  da	  nova	  sinalização	  e	  manutenção	  das	  lixeiras	  ECOPEX,	  
as	  lixeiras	  de	  madeira	  plásCca.	  	  
	  	  
Há	  mais	  de	  um	  ano	  instaladas,	  achamos	  importante	  ressaltar	  nesse	  relatório	  que	  as	  lixeiras,	  por	  estarem	  
operantes,	  em	  constante	  manutenção,	  ganharam	  ainda	  mais	  respeito	  dos	  habitantes	  da	  vila.	  É	  uma	  
conquista	  que	  merece	  ser	  destacada,	  e	  os	  impactos	  na	  vila	  são	  visíveis,	  pois,	  antes	  delas,	  havia	  muito	  
mais	  lixo	  espalhado	  pelas	  ruas,	  nos	  pés	  das	  árvores	  e	  canCnhos	  do	  centro.	  
	  	  
As	  lixeiras	  de	  pneus,	  analisadas	  do	  ponto	  de	  vista	  estrutural	  nesse	  item,	  estão	  sendo	  produzidas	  com	  
ajudas	  de	  voluntários	  e	  arCstas,	  mas	  não	  estamos	  organizando	  muCrões	  em	  virtude	  de	  não	  haver	  
recursos	  para	  abarcar	  grandes	  eventos,	  insumos	  e	  capital	  humano	  para	  supervisionar	  essas	  oficinas.	  
Entretanto,	  	  contamos	  com	  o	  envolvimento	  voluntário	  de	  6	  arCstas	  locais	  que	  estão	  colaborando	  com	  
essa	  produção,	  e	  envolvendo,	  também,	  as	  crianças	  do	  entorno.	  
	  	  
Uma	  vez	  que	  aCngirmos	  nossa	  meta	  de	  produção,	  as	  60	  lixeiras,	  nosso	  trabalho	  será	  o	  de	  aumentar	  a	  
divulgação	  iniciada	  nesse	  período	  para	  incenCvar	  e	  reconhecer	  publicamente	  a	  grande	  missão	  dos	  
cuidadores	  das	  lixeiras.	  Mais	  uma	  vez,	  vale	  ressaltar	  que	  a	  manutenção	  das	  lixeiras	  da	  orla	  e	  custos,	  serão	  
abarcados	  pelos	  padrinhos,	  madrinhas	  e	  coleCvos	  responsáveis	  por	  cada.	  Estamos	  mapeando	  todas	  as	  
lixeiras	  para	  divulgar,	  em	  futuro	  próximo,	  todo	  iCnerário	  coberto	  e	  cuidadores.	  	  

Instalação	  das	  placas	  nova	  sinalização	  



Instalação	  das	  
placas	  com	  nova	  
sinalização	  





2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
OPERACIONAL	  LIMPEZAS	  



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

As	  roCnas	  de	  limpeza	  das	  lixeiras	  da	  vila	  já	  estão	  incorporadas	  a	  reCrada	  
dos	  resíduos	  do	  PEV	  Modelo.	  O	  Totem	  de	  divulgação	  das	  Associações,	  do	  
PEV	  e	  projeto	  será	  instalado	  no	  mês	  de	  dezembro,	  em	  virtude	  da	  
distribuição	  dos	  recursos	  disponíveis	  e	  as	  necessidades	  prioritárias	  do	  
projeto.	  
	  	  
Nesse	  período	  realizamos	  menos	  muCrões	  semanais	  e	  limpezas	  de	  ruas,	  e	  
mais	  manutenções	  nas	  lixeiras.	  Lavar,	  instalar	  a	  parte	  restante	  da	  
sinalização,	  reordenar	  roCnas	  com	  o	  novo	  colaborador.	  No	  entanto,	  o	  
evento	  paralelo	  	  da	  “Limpeza	  Anual	  de	  Praias”	  complementou	  a	  reCrada	  
de	  resíduos	  de	  mais	  de	  tonelada	  que	  realizamos	  mensalmente.	  Os	  
resultados	  estão	  apresentados	  nesse	  mesmo	  relatório,	  mas	  com	  
contagem	  separada	  por	  projeto.	  Os	  resultados	  da	  “Limpeza	  Anual”	  serão	  
expostos	  no	  item	  3,	  educação	  ambiental	  na	  comunidade.	  
	  	  

Instalação	  das	  lixeiras	  de	  praia	  



As	  roCnas	  de	  limpeza	  de	  ruas	  serão	  
readequadas	  para	  intensificar	  as	  
limpezas	  em	  áreas	  críCcas	  
recorrentes,	  com	  reforço	  de	  educação	  
ambiental	  focalizada	  nessas	  áreas,	  e	  
abordagem	  específica	  para	  o	  público	  
de	  cada	  área,	  conforme	  alinhamento	  
realizado	  com	  o	  presidente	  da	  
Associação	  APEMA,	  Haroldo	  Cardia.	  O	  
intuito	  é	  envolver,	  principalmente,	  os	  
maiores	  geradores	  de	  resíduos	  na	  
resolução	  do	  problema	  e	  buscando	  
desenvolver	  as	  lideranças	  dos	  bairros	  
para	  capacitá-‐los	  e	  auxiliá-‐los	  nos	  
movimentos	  locais.	  

Produção	  e	  
instalação	  de	  

lixeiras	  de	  praia	  



Lixeiras	  instaladas	   Próximas	  instalações	  

Píer	  até	  Bombaça	   Píer	  até	  rio	  Carapitangui	  

Taipu	  de	  Fora	  

Bombaça	  até	  Jorge	  Leite	  









As	  lixeiras	  de	  pneus	  do	  projeto	  já	  produzidas	  
ultrapassam	  as	  50	  unidades.	  São	  38	  instaladas	  e	  
15	  apadrinhadas	  aguardando	  instalação.	  
Planejamos,	  para	  o	  mês	  de	  dezembro,	  uma	  peça	  
de	  incenCvo	  e	  reconhecimento	  para	  deixar	  nos	  
estabelecimentos	  comerciais	  que	  apadrinham	  as	  
lixeiras.	  É	  uma	  grande	  e	  permanente	  
responsabilidade,	  os	  meses	  da	  alta	  temporada	  
serão	  um	  teste	  de	  engajamento,	  e,	  portanto,	  
está	  em	  nosso	  planejamento	  incorporar	  uma	  
gestão	  de	  riscos	  inicial.	  	  

Imagem	  meramente	  
ilustra_va	  



3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  
NA	  COMUNIDADE	  
Em	  virtude	  da	  organização	  e	  realização	  da	  “Limpeza	  Anual	  de	  Praias”,	  
ação	  que	  recebe	  grande	  apoio	  da	  Associação	  APEMA,	  Cvemos	  nesse	  
ciclo	  uma	  forte	  atuação	  da	  comunidade	  na	  organização	  do	  muCrão	  
Anual	  e	  a	  presença	  dos	  jovens	  permeou	  toda	  as	  etapas	  do	  evento,	  
sendo	  também,	  a	  maioria	  a	  se	  apresentar	  no	  dia	  do	  muCrão.	  
	  
Em	  dezembro,	  realizaremos	  a	  Exposição/Mostra	  da	  coleta	  anual,	  como	  
fazemos	  todos	  os	  anos,	  para	  celebrar,	  junto	  à	  comunidade	  o	  esforço	  
coleCvo,	  os	  resultados	  e,	  através	  da	  mostra,	  expor	  os	  malefcios	  dos	  
resíduos	  sólidos	  na	  costa	  marinha	  e	  formas	  de	  reduzir	  impactos.	  
	  
Planejamos	  realizar	  uma	  ação	  do	  evento	  em	  conjunto	  com	  uma	  oficina	  
de	  Lixeira	  de	  Pneus	  do	  projeto,	  como	  forma	  de	  amplificar	  os	  impactos	  
de	  todas	  as	  ações	  que	  estamos	  realizando	  direcionada	  a	  resíduos	  
sólidos.	  Conforme	  já	  mencionado,	  as	  ações	  relacionadas	  às	  lixeiras	  de	  
pneus,	  mesmo	  fora	  de	  oficinas,	  está	  envolvendo	  todos:	  empresários,	  
moradores,	  as	  crianças,	  associações	  e	  arCstas,	  em	  diversas	  formas	  de	  
engajamento.	   Resultado	  Limpeza	  anual	  de	  praias	  



Peças	  u_lizadas	  na	  
campanha	  



3.2	  EDUCAÇÃO	  
AMBIENTAL	  NAS	  ESCOLAS	  

A	  parCcipação	  dos	  alunos	  das	  escolas	  no	  muCrão	  Anual	  foi	  
muito	  graCficante	  para	  nós,	  organizadores	  da	  limpeza	  
anual.	  Embora	  as	  agendas	  escolares	  tenham	  seus	  próprios	  
compromissos	  de	  final	  de	  ano,	  conseguimos	  envolver	  a	  
comunidade	  estudanCl	  no	  muCrão	  de	  limpeza	  e	  em	  uma	  
série	  de	  aCvidades	  que	  co-‐realizamos	  durante	  o	  ano.	  
	  
Sendo	  os	  jovens,	  o	  futuro	  da	  península,	  nos	  fizemos	  
presente	  em	  intervalos	  e	  aulas	  vagas,	  aCvidade	  extra-‐turno	  
e	  outras	  intervenções	  para	  que	  essa	  modalidade	  de	  ensino	  
ambiental	  seja	  uma	  prerrogaCva	  nos	  próximos	  anos,	  mais	  
presente,	  mais	  atuante.	  
	  
No	  programa	  oficinal	  escolar,	  atuamos	  com	  algumas	  turmas	  
do	  ensino	  fundamental,	  beneficiando	  mais	  de	  60	  jovens	  
nesse	  período.	  

Educação	  ambiental	  nas	  escolas	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
DIVULGAÇÃO	  



4.	  DIVULGAÇÃO	  

A	  divulgação	  das	  associações	  foi	  reforçada	  com	  as	  novas	  placas	  
e	  sinalizações	  instaladas	  nas	  lixeiras	  da	  vila.	  Outras	  ações	  estão	  
planejadas	  para	  dezembro,	  incluso	  a	  criação	  do	  mascote	  e	  
material	  de	  incenCvo	  para	  os	  cuidadores	  das	  lixeiras	  de	  pneus	  e	  
comércio	  em	  geral.	  
	  	  
A	  divulgação	  em	  mídias	  sociais	  manteve	  o	  informe	  do	  
cronograma	  mensal,	  mas	  dedicou	  parte	  da	  presença	  online	  
promovendo	  os	  padrinhos	  e	  madrinhas	  das	  novas	  lixeiras	  de	  
pneus,	  coroada,	  agora,	  com	  a	  instalação	  das	  sinalizações	  dessas	  
lixeiras.	  	  Criamos	  um	  selo	  específico	  dessa	  ação,	  de	  modo	  a	  
reforçar	  essa	  conquista,	  pois,	  teremos,	  na	  alta	  temporada	  60	  
LIXEIRAS	  instaladas	  na	  orla	  da	  praia,	  onde	  antes	  não	  havia	  
nenhuma	  especificada	  para	  uso	  coleCvo.	  	  
	  	  
Esses	  posts	  geraram	  muitos	  comentários	  e	  reconhecimento,	  
temos	  certeza	  que	  o	  trabalho	  virtual	  é	  tão	  importante	  quanto	  o	  
trabalho	  que	  se	  faz	  em	  campo.	  

Novas	  placas	  e	  sinalizações	  



Selo	  lixeiras	  de	  praia	  	  

	  	  

	  	  

Comentários	  relevantes	  sobre	  lixeiras	  de	  praia	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  17/11	  
Lixeiras	  de	  praia	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  16/11	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  13/11	  
Lixeiras	  de	  praia	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  09/11	  
Placas	  lixeiras	  praia	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  06/11	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  06/11	  
Coleta	  de	  pneus	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  30/10	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  

CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  23/10	  
Cronograma	  de	  limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  


