
Relatório	  de	  gestão	  do	  projeto	  de	  proteção	  
e	  preservação	  da	  Península	  de	  Maraú	  

	  
CICLO	  03	  -‐	  PERÍODO	  DE	  22	  DE	  OUTUBRO	  DE	  2016	  

A	  21	  DE	  NOVEMBRO	  DE	  2016	  





Dupla	  de	  agentes	  ambientais	  coletores	  em	  ação	   Coleta	  nas	  ruas	  de	  Barra	  Grande	   Ed.	  Ambiental	  com	  escola	  Clemente	  Mariani	  



Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  
Providos	  do	  mesmo	  entusiasmo	  do	  início	  de	  nossa	  parceria,	  
completamos	  a	  primeira	  metade	  de	  nosso	  projeto-‐piloto	  
celebrando	  os	  pequenos	  passos	  e	  as	  grandes	  conquistas,	  o	  
reconhecimento	  da	  comunidade	  pelo	  trabalho	  que	  vem	  
sendo	  feito,	  a	  enorme	  quanCdade	  de	  resíduos	  que	  
conseguimos	  reCrar	  das	  ruas	  e	  as	  diversas	  mãos	  e	  vozes	  das	  
pessoas	  que	  colaboram	  para	  que	  nosso	  projeto	  caminhe	  na	  
direção	  sonhada,	  em	  mudança	  de	  comportamento,	  
consciência	  ecológica	  e,	  finalmente,	  no	  cuidado	  desde	  a	  
geração	  ao	  tratamento	  adequado	  dos	  resíduos	  sólidos	  na	  
Península	  de	  Maraú.	  	  
	  
Com	  olhar	  críCco,	  reconhecemos	  a	  grande	  responsabilidade	  
que	  temos	  em	  mãos,	  e,	  proporcionalmente,	  todo	  o	  
potencial	  do	  projeto,	  do	  que	  ainda	  está	  por	  vir;	  do	  que	  
ainda	  pode	  ser	  desenvolvido	  e	  conquistado.	  
	  

Findo	  o	  terceiro	  ciclo,	  fizemos	  a	  travessia	  do	  ‘macro’	  para	  o	  
‘micro’,	  do	  planejamento	  idealizado	  para	  a	  realização,	  interagindo	  
com	  o	  meio,	  já	  inseridos	  e	  apoiados	  por	  grande	  parte	  da	  
comunidade,	  atuante	  nas	  escolas	  e	  ruas,	  e,	  finalmente,	  reabrindo	  
um	  canal	  de	  comunicação	  com	  as	  insCtuições	  públicas	  no	  intuito	  
de	  confluir,	  cooperar	  e	  pensar	  em	  soluções	  conjuntas,	  ecológicas	  
e	  socialmente	  justas.	  	  
	  
Nossa	  escolha	  pelo	  envio	  tardio	  desse	  relatório	  deveu-‐se	  a	  tão	  
aguardada	  reunião	  com	  a	  secretaria	  de	  infraestrutura,	  realizada	  
ontem,	  terça-‐feira,	  dia	  22	  de	  novembro,	  onde	  os	  assuntos	  
primordiais	  para	  a	  boa	  execução	  do	  projeto,	  da	  instalação	  das	  
lixeiras	  à	  coleta	  dos	  resíduos	  da	  área	  de	  transbordo	  Cvesse	  algum	  
parecer	  público,	  oficial.	  
	  
A	  seguir,	  apresentamos	  o	  relatório	  de	  aCvidades	  e	  resoluções	  
acordadas	  na	  reunião	  acima	  citada.	  
	  
Agradecemos	  a	  parceria	  e	  confiança	  em	  nosso	  trabalho,	  estamos	  
à	  disposição.	  Equipe	  Aquerê	  Ambiental	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  INFRA-‐ESTRUTURA	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  infra-‐estrutura	  
	  

LIXEIRAS	  MADEIRA	  PLÁSTICA	  
	  
Finalmente,	  após	  reunião	  com	  representante	  da	  prefeitura,	  obCvemos	  
uma	  pré-‐autorização	  para	  a	  instalação	  das	  lixeiras,	  com	  a	  condição	  de	  que	  
fosse	  instalada	  uma	  placa	  com	  o	  brasão	  da	  prefeitura.	  
	  
Levamos	  o	  oVcio	  em	  reunião	  (modelo	  enviado,	  ilustrado	  ao	  lado),	  no	  
úlCmo	  dia	  22,	  porém	  essa	  reformulação	  foi	  requisitada	  e	  o	  oVcio	  ficou	  
pendente.	  Os	  presentes	  na	  reunião	  foram:	  a	  secretária	  de	  Turismo,	  Nilza	  
Santos;	  Écles	  Viana,	  secretário	  de	  infraestrutura;	  Mauki,	  diretor	  de	  
turismo	  e	  a	  representante	  do	  projeto,	  Priscilla	  ValenCm.	  Em	  virtude	  de	  
uma	  reunião	  que	  Cnham	  na	  sequência,	  acabamos	  por	  terminar	  nossa	  
comunicação,	  via	  e-‐mail,	  informaremos	  à	  APEMA	  a	  resolução	  dessa	  
questão	  nos	  próximos	  dias.	  
	  

Modelo	  do	  oWcio:	  aguardamos	  a	  	  
alteração	  pedida	  e	  a	  assinatura	  



Ilustramos,	  ao	  lado,	  a	  maneira	  que	  podemos	  adaptar	  nossa	  
sinalização,	  uma	  vez	  que	  elas	  já	  estão	  impressas	  e	  possuem	  duas	  
faces.	  Haverá	  o	  custo	  de	  reprodução	  dessas	  Cras	  adesivas	  e	  sua	  
reaplicação	  na	  placa.	  
	  
Aguardamos	  a	  aprovação	  da	  APEMA	  para	  encaminhar	  essa	  sugestão	  
para	  a	  secretaria	  de	  infraestrutura.	  E	  estamos	  aguardando	  da	  
prefeitura	  oVcio	  assinado	  e	  o	  brasão,	  em	  alta	  resolução,	  para	  aplicar	  
nas	  faixas	  adesivas,	  se	  aprovado	  esse	  modelo.	  
	  
A	  contraparCda	  oferecida	  pela	  prefeitura	  é	  de	  reCrar,	  de	  nossa	  área	  
de	  transbordo,	  o	  material	  que	  coletarmos	  nas	  ações	  de	  limpeza	  de	  
micro-‐lixo,	  de	  segunda-‐feira	  a	  sábado	  e	  remover	  e	  subsCtuir	  os	  
sacos	  de	  lixo	  das	  13	  lixeiras	  de	  madeira	  plásCca	  que	  serão	  instaladas	  
no	  próximo	  ciclo.	  
	  
Ainda	  aguardamos	  os	  detalhes	  de	  como	  co-‐realizaremos	  essas	  
operações,	  logo,	  em	  princípio,	  escalamos	  nossa	  DUPLA	  DE	  AGENTES	  
AMBIENTAIS	  para	  realizar	  a	  coleta	  e	  subsCtuição	  de	  sacos	  para	  as	  
lixeiras.	  

Impressão	  de	  adesivo	  
a	  ser	  colado	  na	  placa	  existente	  



Montagem	  das	  lixeiras	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  infra-‐estrutura	  
	  

TERRENO	  DE	  TRANSBORDO	  
	  
A	  área	  cedida	  para	  o	  transbordo,	  de	  propriedade	  do	  senhor	  
Jorge	  Ardrizzo,	  está	  sendo	  organizada	  e	  protegida	  para	  
receber	  os	  resíduos	  que	  encaminharemos	  para	  a	  prefeitura	  
e	  catadores.	  Delimitamos	  uma	  faixa	  do	  terreno	  no	  tamanho	  
de	  8x16m	  e	  estamos	  fazendo	  a	  limpeza	  e	  demarcação	  
necessária	  para	  proteger	  o	  solo,	  cobrir	  a	  vista	  da	  rua	  e	  
sinalizar	  nossa	  área	  de	  transbordo,	  adequadamente.	  
	  
A	  maior	  preocupação	  da	  equipe	  Aquerê	  Ambiental	  é	  que	  o	  
ambiente	  seja	  monitorado	  para	  evitar	  que	  a	  área	  em	  frente	  
ao	  terreno	  torne-‐se	  depósito	  de	  lixo.	  Na	  reunião	  com	  
secretaria	  de	  infraestrutura,	  combinou-‐se	  que	  a	  caçamba	  
irá	  coletar	  os	  resíduos	  do	  transbordo	  diariamente,	  exceto	  
aos	  domingos.	   Terreno	  concedido	  para	  conter	  área	  de	  transbordo	  



No	  momento,	  vamos	  monitorar	  o	  ambiente,	  no	  horário	  
comercial,	  com	  nossa	  própria	  equipe	  e	  sinalizar	  a	  área	  
como	  PROPRIEDADE	  PARTICULAR.	  No	  primeiro	  sinal	  de	  
depósito	  indevido,	  pensamos	  na	  possibilidade	  de	  instalar	  
uma	  câmera	  de	  vigilância	  na	  área	  para	  inibir	  esse	  Cpo	  de	  
práCca.	  
	  

E-‐mail	  com	  a	  autorização	  
de	  uso	  do	  terreno	  





Dupla	  de	  agentes	  preparando	  o	  terreno	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  infra-‐estrutura	  
	  
BALANÇO	  DO	  PERCURSO	  PARA	  IMPLANTAÇÃO	  DE	  PEV	  
Já	  sabemos	  que	  o	  PEV	  é	  um	  grande	  componente	  para	  o	  correto	  descarte	  e	  desCnação	  dos	  
resíduos	  sólidos	  e	  uma	  forma	  práCca	  de	  educação	  ambiental.	  Gera	  renda	  e	  é	  um	  plano	  
completamente	  viável	  para	  a	  realidade	  da	  península.	  
	  
Constatamos,	  entretanto,	  que	  é	  um	  trabalho	  complexo	  de	  ser	  realizado	  num	  curto	  período	  
de	  tempo,	  especialmente,	  sem	  termos	  um	  terreno	  concedido	  para	  esse	  fim	  e	  sem	  recursos	  
disponíveis	  para	  a	  consultoria	  e	  arCculação	  para	  a	  formação	  da	  cooperaCva	  de	  catadores.	  
	  
Estamos	  gerando	  dados	  e	  analisando-‐os	  de	  forma	  a	  entender	  o	  perfil	  de	  nosso	  “lixo”,	  e	  
acrescentaremos	  os	  dados	  que	  serão	  gerados	  a	  parCr	  da	  instalação	  das	  lixeiras	  de	  madeira	  
plásCca	  para	  fazer	  uma	  projeção	  de	  espaço,	  custos	  e	  possíveis	  receitas.	  	  
	  
O	  trabalho	  que	  se	  inicia	  no	  terreno	  de	  transbordo,	  a	  consolidação	  do	  apoio	  da	  prefeitura	  e	  
nossa	  arCculação	  com	  os	  catadores	  de	  resíduos	  recicláveis	  serão	  uma	  fonte	  de	  dados	  
importante	  para	  delinear	  próximas	  ações	  nessas	  direções.	  

Imagem	  ilustra`va	  



1.2	  Análise	  de	  gestão	  de	  infra-‐estrutura	  

A	  infraestrutura	  é	  a	  base	  ou	  o	  suporte	  que	  possibilita	  a	  produção	  de	  bens	  e	  serviços	  de	  uma	  
sociedade,	  no	  nosso	  caso,	  as	  aCvidades	  de	  infraestrutura	  visam	  a	  boa	  execução	  de	  nosso	  projeto.	  
	  
Por	  tratar-‐se	  de	  um	  tema	  de	  saneamento	  e	  organização	  pública,	  nossas	  lixeiras	  	  de	  madeira	  plásCca	  e	  
a	  coleta	  que	  virá	  do	  terreno	  de	  transbordo	  depende	  da	  cooperação	  dos	  órgãos	  públicos.	  	  
	  
Iniciamos	  contatos	  com	  a	  prefeitura	  ainda	  meados	  de	  setembro,	  mas,	  conforme	  citado,	  Cvemos	  muita	  
dificuldade	  para	  estabelecer	  um	  	  canal	  de	  comunicação	  com	  o	  poder	  público	  e	  para	  requisitar	  a	  
autorização	  de	  instalação	  das	  lixeiras	  do	  projeto.	  
	  
Com	  essa	  comunicação	  em	  processos	  de	  reestabelecimento,	  conCnuamos	  em	  nossa	  posição	  de	  
trabalhar	  juntos,	  pelo	  bem	  comum.	  Com	  seriedade,	  honesCdade	  e	  muito	  entusiasmo.	  



1.3	  Controle	  infra-‐estrutura	  
O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Aprovação	  da	  placa	  da	  prefeitura	  nas	  lixeiras	  do	  projeto.	  
-‐	  Instalação	  das	  lixeiras,	  a	  parCr	  do	  oVcio	  em	  mãos.	  
-‐	  Preparo	  e	  sinalização	  do	  terreno	  de	  transbordo.	  

Desafios	  ou	  oportunidades?	  
Estamos	  a	  pouco	  mais	  de	  um	  mês	  da	  alta	  temporada.	  Nesse	  período,	  recebemos,	  aproximadamente	  3	  vezes	  o	  número	  de	  
moradores	  de	  Barra	  Grande	  e	  Taipu	  de	  Fora.	  O	  impacto	  ambiental	  de	  todo	  esse	  volume	  de	  pessoas	  consumindo	  também	  será	  
refleCdo	  na	  velocidade	  com	  que	  as	  lixeiras	  de	  madeira	  plásCca	  do	  centrinho	  de	  Barra	  Grande	  serão	  preenchidas.	  
	  
Por	  essa	  razão,	  estamos	  esCmando	  uma	  operação	  EXTRA	  a	  ser	  realizada	  nos	  períodos	  vesperCno	  e	  noturno	  para	  efetuar	  a	  
limpeza	  e	  remoção	  dos	  resíduos	  depositados	  nessas	  lixeiras	  e	  o	  transporte	  até	  o	  transbordo.	  Salientamos	  que	  esse	  será	  um	  plano	  
adicional	  para	  o	  período	  de	  26	  de	  dezembro	  até	  o	  final	  do	  carnaval.	  No	  início	  de	  dezembro	  apresentaremos	  uma	  proposta	  
detalhada	  dessa	  operação.	  
	  
Com	  um	  terreno	  para	  transbordo	  em	  mãos,	  com	  os	  canais	  de	  comunicação	  com	  a	  prefeitura	  sendo	  reabertos,	  com	  a	  equipe	  
PRAIA	  LIMPA,	  NATUREZA	  VIVA	  mais	  entrosada	  após	  três	  meses	  de	  trabalho,	  desejamos	  transformar	  todos	  os	  desafios	  em	  
oportunidades!	  	  O	  caminho	  é	  árduo,	  mas	  o	  seguimos,	  pelo	  bem	  comum,	  por	  nossa	  Península	  mais	  limpa	  e	  mais	  saudável.	  



2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  OPERACIONAL	  LIMPEZAS	  



2.1	  Monitoramento	  

Limpeza	  nas	  ruas	  e	  trechos	  
de	  praias	  
	  
Nossa	  DUPLA	  DE	  AGENTES	  AMBIENTAIS	  COLETORES	  tem	  
feito	  um	  trabalho	  	  minucioso	  pelas	  ruas	  e	  trechos	  de	  praias	  
por	  onde	  passa.	  Além	  da	  coleta	  de	  micro-‐lixo	  que	  é	  
realizada	  diariamente,	  estamos	  gerando	  dados	  da	  coleta,	  
separando	  os	  materiais	  por	  categorias	  e	  registrando	  os	  
resultados	  no	  diário	  de	  coleta.	  

Coleta	  de	  micro-‐lixo	  



O	  uniforme	  dos	  agentes	  despertou	  mais	  interações	  entre	  nossa	  
equipe	  e	  comunidade.	  Iniciamos	  a	  divulgação	  dos	  trajetos	  da	  
semana,	  via	  facebook,	  para	  incenCvar	  moradores	  a	  colaborarem	  
com	  os	  agentes	  na	  coleta	  do	  micro-‐lixo.	  Essa	  ação	  foi	  pensada	  
para	  que	  fique	  claro	  o	  papel	  de	  nossos	  agentes	  ambientais	  que	  
é	  o	  de	  educação	  ambiental,	  levar	  informação	  para	  a	  população	  
sobre	  o	  descarte	  correto	  de	  resíduos.	  Temos	  trabalhado	  para	  
que	  essa	  nuance	  de	  trabalho	  seja	  reconhecida,	  no	  senCdo	  de	  
que	  os	  agentes	  COLETORES	  de	  nosso	  projeto	  não	  são	  garis	  da	  
prefeitura	  e	  não	  são	  catadores,	  pois	  não	  estão	  recolhendo	  os	  
resíduos	  para	  comercializar.	  
	  
O	  trabalho	  que	  está	  sendo	  feito	  com	  a	  DUPLA	  é	  um	  trabalho	  
urgente,	  de	  miCgação	  de	  um	  problema	  enorme	  de	  micro-‐lixo	  na	  
península	  e	  está	  sendo	  feito	  para	  desencorajar	  novos	  focos	  de	  
micro-‐lixo	  e	  para	  despertar	  a	  consciência	  ecológica	  individual	  e	  
coleCva.	  
	  

Agentes	  uniformizados	  e	  divulgação	  	  
dos	  trajetos	  da	  semana	  



Agentes	  ambientais	  coletores,	  William	  
e	  Junior,	  com	  uniformes	  



Área	  percorrida	  nesse	  ciclo	  -‐	  Barra	  Grande	  e	  Taipu	  de	  Fora	  





Claramente,	  os	  plás`cos	  são	  
os	  ‘protagonistas’	  da	  
contaminação	  dos	  solos,	  
animais	  e	  oceanos.	  Esse	  não	  
é	  um	  problema	  exclusivo	  da	  
península,	  mas	  vamos	  atacar	  
esse	  problema	  mais	  
intensamente	  nesse	  próximo	  
ciclo,	  via	  programa	  de	  
conteúdo	  na	  Rádio	  
Ambiental	  e	  nas	  mídias	  
sociais	  para	  provocar	  
mudança	  de	  comportamento	  
de	  consumo,	  em	  primeiro	  
lugar,	  e	  descarte	  apropriado,	  
para	  que	  esse	  plásCco	  seja	  
reciclado,	  e	  não,	  decomposto	  
na	  areia	  e	  oceanos,	  
envenenando	  animais	  
marinhos	  e	  pássaros.	  	  





	  2.2	  Análise	  da	  gestão	  operacional	  limpezas	  	  

O	  final	  do	  terceiro	  ciclo	  encerra	  também	  a	  primeira	  etapa	  da	  atuação	  de	  nossa	  DUPLA	  DE	  AGENTES	  AMBIENTAIS,	  que	  foi	  de	  
atuar	  diretamente	  no	  extermínio	  de	  focos	  de	  micro-‐lixo.	  
A	  parCr	  da	  instalação	  das	  lixeiras	  de	  madeira	  plásCca,	  os	  agentes	  terão	  uma	  atuação	  mais	  forte	  no	  perímetro	  da	  vila	  central	  de	  
Barra	  Grande.	  O	  trabalho	  de	  coleta	  de	  micro-‐lixo	  e	  monitoramento	  de	  pontos	  críCcos	  conCnuará	  sendo	  feito,	  mas	  
remodelaremos	  os	  iCnerários	  e	  tempo	  da	  limpeza	  do	  micro-‐lixo,	  e	  trabalharemos	  focos	  comunitários	  para	  que	  organizem	  essas	  
limpezas	  de	  bairros,	  incenCvando	  a	  auto-‐organização	  e	  oferecendo	  nossa	  infraestrutura	  para	  situações	  emergenciais.	  
	  
O	  terceiro	  ciclo	  encerra-‐se	  com	  quase	  3	  toneladas	  de	  resíduos	  re`rados	  das	  ruas	  e	  trechos	  de	  praia	  de	  Barra	  Grande	  e	  Taipu	  
de	  Fora.	  É	  diVcil	  ‘comemorar’	  esse	  trabalho	  visto	  que	  é	  muito	  “lixo”	  jogado	  “fora”!	  É	  claro	  que	  nossos	  esforços	  contam!,	  mas	  
não	  vemos	  razões	  para	  celebrar	  essa	  triste	  constatação.	  Sabemos	  que	  muito	  mais	  “lixo”	  está	  sendo	  gerado	  todos	  os	  dias	  e	  
sabemos	  que	  quanto	  mais	  cavamos,	  mais	  ‘lixo’	  aparece.	  
	  
O	  balanço	  que	  fazemos	  desses	  três	  meses	  de	  trabalho	  é	  de	  que	  precisamos	  intensificar	  a	  quan`dade	  e	  qualidade	  de	  
informações	  que	  a	  comunidade	  tem	  sobre	  os	  perigos	  do	  descarte	  inapropriado	  de	  resíduos,	  o	  por	  que	  é	  prejudicial	  e	  o	  que	  se	  
pode	  fazer	  para	  reduzir	  e	  abandonar	  certos	  hábitos	  de	  consumo.	  Entretanto,	  como	  publicamos	  no	  BoleCm	  Ambiental	  do	  
Projeto,	  o	  poder	  público	  também	  precisa	  fazer	  a	  sua	  parte,	  oferecendo	  meios	  para	  que	  o	  morador/consumidor	  possa	  depositar	  
seus	  resíduos	  apropriadamente,	  sabendo	  que	  estes	  serão	  tratados	  da	  maneira	  mais	  ecológica	  possível.	  



2.3	  Controle	  operacional	  
limpeza	  
Iniciado	  o	  trabalho	  de	  preparação	  na	  área	  de	  transbordo	  e	  
a	  autorização	  para	  instalação	  das	  lixeiras,	  temos	  uma	  
nova	  etapa	  iniciada.	  
	  
Certos	  de	  que,	  daqui	  para	  frente	  teremos	  um	  apoio	  
constante	  dos	  órgãos	  públicos,	  conCnuaremos	  a	  conciliar	  
e	  a	  dialogar	  para	  que	  essa	  parceria	  seja	  produCva.	  

Limpeza	  do	  terreno	  de	  transbordo	  



Limpeza	  Barra	  Grande	  



Antes	  e	  depois	  da	  limpeza;	  	  instalação	  da	  placa	  de	  sinalização	  em	  ponto	  crí`co	  	  





Limpeza	  em	  Taipu	  de	  Fora	  



Pesagem	  dos	  resíduos	  



O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  OVcio	  da	  prefeitura	  autorizando	  instalação	  das	  lixeiras.	  
-‐	  OVcio	  da	  prefeitura	  compromissando-‐se	  a	  coletar,	  da	  área	  de	  
transbordo,	  diariamente,	  de	  segunda-‐feira	  a	  sábado	  os	  
resíduos	  coletados	  pelo	  projeto.	  

DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
-‐	  Evitar	  que	  comércios	  e	  pousadas	  preencham	  as	  lixeiras	  educaCvas	  com	  grandes	  quanCdades	  de	  resíduos.	  Temos	  
feito	  um	  trabalho	  de	  sensibilização	  para	  que	  esse	  problema	  seja	  evitado,	  a	  parceria	  com	  a	  prefeitura	  também	  será	  
importante	  nesse	  momento.	  
	  
-‐	  Projeto	  de	  um	  mini	  PEV	  em	  Algodões,	  projeto	  representado	  pela	  moradora	  local	  Regina	  Caldas.	  	  A	  sra.	  Regina	  pede	  
apoio	  financeiro	  para	  a	  Associação	  APEMA	  para	  a	  produção	  da	  estação	  e	  da	  sinalização	  e	  compromete-‐se	  a	  gerir	  as	  
lixeiras	  e	  encaminhá-‐las	  para	  catadores,	  diretamente.	  
É	  uma	  óCma	  oportunidade	  para	  trabalharmos	  em	  parceria,	  mas	  não	  temos	  os	  recursos	  humanos	  e	  financeiros	  
disponíveis	  para	  mais	  uma	  frente.	  Mas	  é	  uma	  grande	  oportunidade	  para	  pensarmos	  na	  extensão	  do	  escopo	  de	  nosso	  
projeto,	  nos	  próximos	  meses.	  



3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  Monitoramento	  Educação	  Ambiental	  

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  EM	  ESCOLAS	  E	  NA	  COMUNIDADE	  
Esse	  foi	  um	  mês	  muito	  produCvo	  nas	  escolas.	  Aproveitando	  esse	  curto	  período	  leCvo	  e	  
antes	  das	  provas	  finais,	  Cvemos	  a	  sensação	  de	  que	  o	  trabalho	  que	  vem	  sendo	  
desenvolvido	  com	  os	  jovens	  tem	  surCdo	  bons	  efeitos.	  São	  muitos	  os	  jovens	  conscientes	  
e	  atentos	  aos	  conceitos	  da	  preservação	  ambiental	  e,	  juntos,	  temos	  feito	  grandes	  
descobertas.	  	  
	  
Nas	  turmas	  de	  ensino	  fundamental,	  conCnuamos	  a	  explorar	  a	  árvore	  dos	  problemas	  e	  
inspirações.	  Fizemos	  trabalhos	  coleCvos	  e	  individuais	  com	  todas	  as	  turmas,	  recebemos	  
ideias	  e	  impressões	  muito	  interessantes,	  nem	  todas	  possíveis	  de	  documentar,	  mas	  
temos	  programado	  apresentar	  esses	  pontos	  na	  próxima	  edição	  do	  BoleCm	  Ambiental.	  
	  
Com	  as	  turmas	  de	  pequenos,	  trabalhamos	  com	  pinturas,	  vídeos	  e	  contação	  de	  
histórias.	  
	  
E	  com	  a	  turma	  de	  jovens	  do	  ensino	  médio,	  fomos	  para	  as	  ruas,	  realizando	  um	  trabalho	  
de	  limpeza	  e	  conscienCzação	  ambiental.	  

Escola	  Maria	  Amélia	  Pirajá	  



Limpeza	  de	  rua	  com	  alunos	  
da	  Escola	  Clemente	  Mariani	  



3.1	  Monitoramento	  Educação	  Ambiental	  

Bole`m	  ambiental	  e	  grupo	  fechado	  no	  Facebook	  

BOLETIM	  AMBIENTAL	  E	  
GRUPO	  FECHADO	  FACEBOOK	  PRAIA	  LIMPA,	  NATUREZA	  VIVA	  
	  
Com	  o	  intuito	  de	  formar	  uma	  coligação	  entre	  moradores	  e	  amigos	  da	  península,	  
elaboramos	  o	  boleCm	  virtual	  com	  muitas	  informações	  práCcas	  e	  
esclarecimentos	  sobre	  o	  que	  são	  resíduos	  sólidos	  e	  conceitos	  de	  reuClização	  e	  
reciclagem.	  	  
	  
Temos	  a	  experiência	  de	  organizar	  eventos	  pelos	  meios	  virtuais	  e	  obter	  grande	  
presença	  no	  evento	  real.	  Dessa	  maneira,	  essa	  face	  da	  educação	  ambiental	  
aCnge	  tanto	  os	  jovens	  das	  escolas	  como	  os	  adultos	  e	  moradores	  da	  
comunidade	  –	  e	  também,	  é	  de	  nosso	  interesse,	  que	  aCnjam	  apoiadores	  para	  o	  
projeto,	  visto	  que	  precisaremos	  intensificar	  ações	  na	  alta	  temporada.	  	  
	  
O	  grupo	  fechado	  no	  Facebook	  foi	  criado	  para	  que	  consigamos,	  nos	  próximos	  
meses,	  ter	  um	  maior	  envolvimento	  da	  comunidade,	  como	  em	  criação	  de	  
GRUPOS	  DE	  AÇÃO	  para	  agilizar	  muCrões,	  aCvidades	  e	  providências	  para	  que	  
nosso	  projeto	  perdure,	  com	  apoio	  espontâneo,	  envolvimento	  e	  impacto.	  
	  
Esse	  trabalho	  de	  grupo,	  exige	  um	  tempo	  para	  consolidar-‐se,	  é	  essencial	  
reservarmos	  tempo	  para	  fortalecer	  essa	  via	  de	  comunicAção.	  



3.2	  Avaliação	  Educação	  Ambiental	  

Ficamos	  felizes	  em	  constatar	  que	  muitos	  alunos	  das	  escolas	  acompanham	  as	  ações	  do	  projeto	  e	  temos	  
recebido	  muitas	  sugestões	  e	  ideias	  durante	  as	  conversas	  pelos	  bairros.	  SenCmos	  que	  temos	  muito	  mais	  
para	  oferecer	  e	  trocar	  com	  a	  comunidade,	  no	  entanto,	  estamos	  executando	  um	  grande	  projeto	  com	  
recursos	  reduzidos,	  e	  isso	  tem	  nos	  impedido	  de	  realizar	  eventos	  e	  oficinas	  de	  grande	  porte.	  	  
	  
Planejamos	  aumentar	  nossa	  união	  com	  a	  comunidade	  e	  com	  os	  alunos	  das	  escolas,	  através	  da	  co-‐
realização	  de	  dois	  programas	  de	  conteúdo	  para	  nosso	  programa	  de	  rádio,	  Barra	  Ambiental	  e	  divulgaremos	  
as	  ações	  e	  conteúdo	  através	  da	  ferramenta	  virtual	  de	  educação	  ambiental,	  nosso	  grupo	  no	  facebook	  e	  
boleCm	  informaCvo.	  
	  
Iniciamos	  a	  coleta	  de	  pneus	  para	  a	  realização	  das	  oficinas	  de	  lixeiras	  de	  praia,	  mas	  vamos	  prosseguir	  com	  
essa	  oficina	  após	  a	  instalação	  das	  lixeiras	  de	  madeira	  plásCca,	  com	  o	  intuito	  de	  reestabelecermos	  o	  melhor	  
relacionamento	  e	  logísCca	  com	  a	  prefeitura	  para	  que	  o	  trabalho	  que	  faremos	  com	  as	  lixeiras	  de	  pneus	  
tenha,	  também,	  uma	  logísCca	  bem	  executada.	  



3.3	  Controle	  Educação	  Ambiental	  	  

Elaboramos	  um	  material	  de	  apoio	  de	  educação	  ambiental,	  que	  vai	  ser	  impresso	  e	  
distribuído,	  para	  a	  divulgação	  de	  nosso	  trabalho	  e	  de	  informações	  úteis	  de	  como	  dispor	  
apropriadamente	  os	  resíduos,	  Cpos	  de	  resíduos,	  horários	  de	  coleta,	  etcs.	  
	  
Aguardamos	  oVcio	  da	  prefeitura	  e	  retorno	  sobre	  os	  horários	  e	  iCnerários	  da	  caçamba	  da	  
prefeitura	  para	  agregar	  em	  nosso	  informaCvo	  impresso.	  Tendo	  os	  oVcios	  em	  mãos,	  
assinados,	  planejamos	  acompanhar	  ações	  da	  prefeitura,	  imprimir	  e	  divulgar	  o	  material.	  



O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Elaboração	  material	  impresso	  de	  reforço	  educação	  ambiental.	  
-‐	  Organização	  e	  agendamento	  das	  oficinas	  de	  compostagem,	  
produção	  de	  lixeiras	  de	  pneus	  e	  hortas	  comunitárias.	  	  

DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
-‐	  Manter	  a	  chama	  acesa.	  EsCmular	  a	  comunidade,	  oferecer	  ferramentas	  
de	  transformação,	  conscienCzação	  ecológica	  transmutadas	  em	  ações.	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  DIVULGAÇÃO	  



4.1	  Monitoramento	  divulgação	  	  

Introduzimos	  nesse	  ciclo	  novas	  interações,	  via	  mídias	  sociais,	  divulgando	  antecipadamente	  os	  trajetos	  da	  
DUPLA	  DE	  AGENTES	  AMBIENTAIS	  para	  esCmular	  a	  parCcipação	  comunitária	  e	  marcar	  nossa	  campanha	  de	  
proteção	  e	  preservação	  ambiental.	  
	  
O	  mote	  da	  campanha	  é	  a	  responsabilização	  coleCva	  e	  individual	  sobre	  a	  geração	  e	  descarte	  de	  resíduos	  e	  um	  
reforço	  de	  autoria	  das	  ações,	  pela	  assinatura	  APEMA	  e	  AQUERÊ	  e	  nome	  da	  campanha	  PRAIA	  LIMPA,	  
NATUREZA	  VIVA.	  
	  
No	  atual	  estágio	  de	  nosso	  projeto,	  optamos	  por	  desCnar	  os	  recursos	  de	  mídias	  para	  fins	  de	  fortalecimento	  do	  
grupo	  online,	  ações	  via	  e-‐mails	  e	  optamos	  por	  aguardar	  os	  desdobramentos	  do	  projeto	  para	  o	  invesCmento	  
na	  produção	  do	  mascote.	  Oficialmente	  temos	  apenas	  os	  próximos	  três	  meses	  de	  projeto,	  a	  produção	  do	  
mascote	  mostrou-‐se	  um	  invesCmento	  alto	  pelo	  tempo	  que	  nos	  resta.	  
	  
Conforme	  citado	  no	  item	  3,	  o	  material	  pré-‐elaborado	  para	  divulgação	  impressa,	  será	  finalizado	  e	  distribuído	  
no	  próximo	  ciclo,	  com	  informações	  mais	  precisas	  sobre	  horários	  de	  coleta	  da	  caçamba	  da	  prefeitura	  –	  que	  foi	  
outro	  compromisso	  que	  a	  secretaria	  de	  turismo	  ficou	  de	  nos	  informar.	  
	  



4.1	  Monitoramento	  divulgação	  	  

A	  peça	  de	  maior	  destaque	  do	  mês	  foi	  o	  envio	  do	  
BoleCm	  Ambiental,	  informando	  todos	  os	  passos	  
que	  demos	  até	  agora,	  convidando	  a	  comunidade	  a	  
unir	  forças,	  mostrando	  o	  por	  quê	  o	  assunto	  é	  grave	  
e	  porquê	  é	  importante	  trabalhar	  conjuntamente,	  
inclusive	  o	  poder	  público.	  Discorremos	  sobre	  as	  
origens	  de	  micro-‐lixo	  na	  península	  e	  maneiras	  que	  
cada	  um	  pode	  colaborar	  para	  manter	  as	  ruas	  
limpas;	  recordamos	  a	  terminologia	  apropriada	  
de”lixo”	  para	  resíduo	  e	  sugerimos	  formas	  de	  cuidar	  
e	  manter	  lixeiras	  domiciliares.	  
	  
Esse	  material	  conCnua	  sendo	  aCvado,	  uma	  vez	  que	  
divulgamos	  e	  divulgaremos	  o	  link	  do	  BoleCm	  
Ambiental	  nas	  páginas	  de	  mídias	  sociais	  e	  no	  grupo	  
do	  projeto.	  
	  

Jornal	  Ambiental	  –	  ed.	  01	  
clique	  aqui	  para	  visualizar	  



Conteúdo	  
Jornal	  

Ambiental	  
Ed.	  01	  



Divulgação	  em	  rádio,	  mídias	  sociais,	  
sites	  parceiros	  e	  abordagem	  direta	  

Júnior	  

William	  

Grupo	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva	  



Posts	  Facebook	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  02/11	  
Cronograma	  de	  Limpeza	  	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  08/11	  
Cronograma	  de	  Limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:14/11	  
Doação	  de	  Pneus	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  15/11	  
Cronograma	  de	  Limpeza	  	  

	  	  	  	  	  	  



	  	  	  	  	  	  MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  17/11	  
Dicas	  para	  lixeiras	  externas	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  18/11	  
Lançamento	  Newsleser	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  20/11	  
Composteira	  caseira	  



MATERIAL	  DE	  APOIO	  DIVULGAÇÃO	  
	  
-‐  Manual	  montagem	  lixeiras	  de	  pneus	  

(EM	  PRODUÇÃO)	  

-‐  Cartão	  postal	  com	  dicas	  e	  horários	  da	  
coleta	  (EM	  PRODUÇÃO)	  



4.2	  Análise	  Divulgação	  

O	  projeto	  tem	  repercuCdo.	  Até	  o	  momento	  temos	  repercussão	  posiCva.	  
	  
Sabemos	  que	  uma	  nova	  fase	  do	  projeto	  está	  prestes	  a	  iniciar	  e,	  em	  contato	  
com	  o	  ambiente	  e	  com	  as	  pessoas,	  sofre	  impactos,	  nem	  sempre	  previsíveis,	  
nem	  sempre	  posiCvos.	  Nos	  preparamos	  para	  ouvir,	  compreender	  e	  agir	  frente	  
a	  algumas	  situações	  e	  conCnuamos	  contanto	  com	  sua	  parceria	  para	  que,	  
conjuntamente,	  intercedamos	  em	  situações	  imprevistas.	  



4.3	  Controle	  Divulgação	  
A	  consolidação	  do	  grupo	  no	  Facebook	  exige	  tempo,	  mas	  é	  um	  tempo	  bem	  
invesCdo	  que	  já	  provou	  perdurar,	  mesmo	  quando	  projetos	  ou	  iniciaCvas	  são	  
encerradas.	  Vamos	  intensificar	  essa	  ampliação	  do	  grupo	  cuidadosamente,	  para	  
que	  os	  membros	  aCvos	  sejam,	  em	  sua	  maioria,	  moradores	  da	  comunidade,	  para	  
que	  seja	  possível	  organizar	  muCrões	  e	  troca	  de	  informações	  locais.	  	  
	  
Os	  posts	  produzidos,	  estão	  sendo	  divulgados	  na	  maioria	  dos	  canais	  disponíveis	  
da	  Associação	  Aquerê,	  incluindo	  o	  perfil	  pessoal	  da	  Barra	  Ambiental,	  que	  tem	  
muitas	  visitas	  e	  interações,	  e	  as	  páginas	  da	  Associação	  Aquerê	  e	  S.O.S.	  Corais.	  



O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Cartão-‐postal	  informaCvo	  do	  projeto	  
-‐	  Spot	  para	  rádio	  
-‐	  Vídeo	  sobre	  descarte	  correto	  de	  resíduos	  

DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
-‐	  Contribuir	  para	  que	  moradores	  repensem	  suas	  escolhas	  na	  hora	  de	  
consumir	  e	  descartar	  o	  seu	  próprio	  lixo.	  Trabalhar	  para	  que	  o	  projeto	  
deixe	  um	  legado,	  um	  entendimento	  coleCvo	  dos	  efeitos	  dos	  resíduos	  
sólidos,	  especialmente,	  os	  efeitos	  do	  plásCco	  nos	  oceanos.	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  



Impressões	  equipe	  Aquerê	  Ambiental	  
Conforme	  comentamos,	  não	  há	  moCvo	  para	  comemorar	  tantas	  toneladas	  de	  
resíduos	  jogados	  "fora"!	  Onde	  é	  esse	  "fora"?	  O	  que	  "fora"	  significa	  exatamente?!	  Ele	  
nos	  parece	  bem	  visível,	  e	  pesado	  e	  prejudicial!	  Esse	  trabalho	  heróico,	  está	  mostrando	  a	  
real	  necessidade	  de	  mudanças	  de	  hábitos	  em	  termos	  de	  consumo	  X	  descarte.	  Junto	  a	  
dupla	  dos	  agentes	  entra	  o	  importante	  trabalho	  de	  base	  –	  a	  Educação	  Ambiental,	  a	  
propagação,	  o	  fomento	  das	  ações	  sustentáveis.	  Ai	  sim	  temos	  moCvo	  para	  comemorar.	  	  
	  	  
A	  comunidade	  vem	  a	  cada	  dia	  se	  fortalecendo	  e	  incenCvando	  o	  trabalho	  do	  Praia	  Limpa,	  
Natureza	  Viva,	  através	  da	  parCcipação	  dos	  jovens	  e	  adultos	  e	  do	  reconhecimento	  do	  
trabalho	  diário	  dos	  agentes	  ambientais.	  Como	  exemplo,	  um	  post	  no	  facebook	  de	  uma	  
moradora	  do	  bairro	  Mangue	  Verde	  .	  
	  
Esse	  e	  outros	  retornos	  posiCvos	  nos	  fazem	  acreditar	  no	  projeto	  e	  	  seguirmos	  os	  esforços	  
ao	  máximo.	  Somos	  capazes	  de	  transformação,	  todos	  nós	  juntos	  de	  todas	  as	  esferas,	  é	  
possível	  viver	  num	  ambiente	  mais	  limpo,	  saudável,	  íntegro,	  seguro,	  consciente,	  
sustentável.	  E	  muitos	  já	  estão	  percebendo	  e	  parCcipando	  dessas	  mudanças.	  Basta	  
seguirmos	  acreditando	  e	  atuando,	  uma	  parcela	  de	  inspiração	  e	  muita	  “transpiração”....	  
reverberando	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva!	  
	  	  
Mais	  uma	  vez	  agradecemos	  a	  parceria	  e	  a	  confiança.	  	  


