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Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  
Em	  clima	  de	  pré-‐temporada,	  concluímos	  o	  quarto	  ciclo	  
de	  nosso	  projeto	  em	  parceria,	  ciclo	  esse	  de	  muita	  
interação	  com	  representantes	  da	  gestão	  pública	  para	  
consolidar	  os	  apoios	  que,	  desde	  a	  formatação	  do	  
projeto-‐piloto,	  são	  essenciais	  para	  que	  avancemos	  na	  
direção	  do	  correto	  descarte	  e	  desDnação	  dos	  resíduos	  
sólidos,	  minimizando	  impactos	  ambientais	  na	  
península.	  
	  
Ressaltamos	  nesse	  ciclo	  a	  grande	  aceitação	  das	  lixeiras	  
ecológicas	  doadas	  pela	  Associação	  APEMA,	  um	  
componente	  muito	  significaDvo	  do	  projeto	  PRAIA	  
LIMPA,	  NATUREZA	  VIVA.	  Salientamos,	  durante	  o	  
relatório,	  a	  importância	  desse	  passo	  dado	  e	  também	  
da	  responsabilidade	  e	  potencialidade	  que	  temos	  em	  
mãos,	  conjuntamente,	  com	  essas	  instalações	  
efeDvadas.	  	  

Já	  prevendo	  que	  a	  parDr	  da	  próxima	  semana	  teremos	  uma	  outra	  
realidade	  na	  Península,	  com	  um	  grande	  fluxo	  de	  turistas	  e	  
visitantes,	  especialmente	  em	  Barra	  Grande	  e	  Taipu	  de	  Fora,	  
apresentamos	  nesse	  relatório,	  um	  plano	  de	  conDngência	  para	  esse	  
período.	  Avaliamos	  ser	  uma	  medida	  necessária	  para	  garanDr	  a	  boa	  
reputação	  conquistada	  nesses	  quatro	  ciclos	  de	  implementação	  e	  
principalmente,	  garanDr	  a	  eficácia	  do	  programa.	  
	  
Com	  muita	  alegria,	  comemoramos	  também	  a	  fruDficação	  do	  
projeto,	  uma	  nova	  ponte	  que	  está	  sendo	  criada	  com	  a	  comunidade	  
de	  Algodões	  e	  o	  apoio	  direto	  da	  APEMA	  para	  o	  projeto	  liderado	  
pela	  Regina	  Caldas	  para	  a	  instalação	  de	  pequenos	  PEV’s	  na	  região.	  
De	  nossa	  parte,	  faremos	  o	  que	  pudermos	  para	  colaborar	  com	  essa	  
grande	  iniciaDva.	  
	  
A	  Associação	  Aquerê,	  em	  nome	  da	  Aquerê	  Ambiental	  agradece	  sua	  
confiança	  e	  conta	  com	  o	  seu	  apoio	  para	  as	  ações	  de	  verão.	  
	  
À	  disposição,	  equipe	  Aquerê	  Ambiental.	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
INFRA-‐ESTRUTURA	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  infra-‐estrutura	  
	  

LIXEIRAS	  MADEIRA	  PLÁSTICA	  
Com	  o	  o]cio	  devidamente	  assinado	  pela	  Secretaria	  Municipal	  de	  
Infra-‐estrutura,	  instalamos	  12	  conjuntos	  de	  um	  total	  de	  13	  lixeiras	  
educaDvas.	  As	  úlDmas	  instalações	  estão	  programadas	  para	  a	  
próxima	  quinta-‐feira,	  dia	  22	  de	  dezembro.	  
	  
O	  brasão	  da	  prefeitura	  foi	  aplicado	  nas	  placas	  e	  ficou	  acordado	  
que	  o	  apoio	  da	  Prefeitura	  estende-‐se	  à	  coleta	  e	  troca	  de	  sacolas	  
plásDcas	  das	  lixeiras	  instaladas	  e	  à	  coleta	  das	  sacolas	  de	  resíduos	  
coletados	  pelas	  ações	  de	  nosso	  projeto,	  diretamente	  da	  área	  de	  
transbordo	  do	  projeto.	  

	  
	  

Oficio	  assinado	  pela	  Secretaria	  Municipal	  de	  Infra-‐estrutura	  



Em	  face	  de	  estarmos	  iniciando	  essa	  
logísDca,	  ainda	  não	  foi	  possível	  avaliar	  
integralmente	  essa	  cooperação.	  	  Nossa	  
equipe	  está	  monitorando	  as	  lixeiras	  
instaladas,	  e	  constatou	  que	  o	  trabalho	  
foi	  efetuado	  em	  11	  das	  13	  lixeiras,	  
exceto	  as	  lixeiras	  do	  píer,	  que	  ficou	  sob	  
responsabilidade	  do	  fiscal	  do	  portal,	  
mas	  o	  serviço	  não	  está	  sendo	  
realizado,	  logo,	  nossa	  dupla	  de	  
agentes,	  têm	  feito	  essa	  coleta.	  
	  
Em	  visita	  ao	  Posto	  Policial	  de	  Barra	  
Grande,	  reforçamos	  o	  pedido	  para	  a	  
Polícia	  Militar	  colaborar	  com	  a	  
fiscalização	  do	  patrimônio	  do	  projeto.	  

Montagem	  	  das	  lixeiras	  



Lixeiras	  instaladas	  

Lixeiras	  que	  ainda	  não	  foram	  instaladas	  



Instalação	  das	  lixeiras	  



Instalação	  das	  lixeiras	  



Instalação	  das	  lixeiras	  



Instalação	  das	  lixeiras	  



Lixeiras	  instaladas	  



Lixeiras	  instaladas	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  Infra-‐estrutura	  
	  

ÁREA	  DE	  TRANSBORDO	  
Estamos	  na	  fase	  final	  de	  preparo	  da	  área	  de	  transbordo	  para	  receber	  os	  resíduos	  coletados	  das	  coletas	  de	  ruas	  e	  praias	  e	  das	  
lixeiras	  da	  Vila.	  	  
	  
Os	  recicláveis	  serão	  armazenados	  nos	  big	  bags	  e	  a	  prefeitura	  coletará	  esses	  resíduos,	  juntamente	  com	  o	  material	  coletado	  na	  coleta	  
seleDva.	  No	  momento,	  a	  Coleta	  SeleDva	  está	  sendo	  organizada,	  quinzenalmente,	  pela	  Associação	  Aquerê,	  mas	  estamos	  finalizando	  
um	  plano	  de	  Verão	  para	  que	  ela	  se	  torne	  semanal,	  nesse	  período.	  
	  
A	  desDnação	  final	  ainda	  não	  é	  ideal,	  visto	  que	  os	  resíduos	  conDnuam	  dentro	  da	  APA,	  no	  entanto,	  já	  sabemos	  que	  sacolas	  com	  itens	  
recicláveis,	  sem	  contato	  com	  orgânicos	  melhoram	  o	  trabalho	  dos	  catadores	  e	  agregam	  valor	  à	  venda	  do	  material.	  
Foram	  demarcadas	  as	  áreas	  dos	  big	  bags	  e	  a	  área	  para	  guardar	  a	  carreta	  e	  alguns	  materiais	  de	  trabalho.	  Essa	  área	  está	  cercada	  com	  
palha	  para	  garanDr	  a	  limpeza,	  a	  discrição	  e	  integridade	  do	  terreno.	  
	  
Os	  próximos	  passos	  para	  a	  conclusão	  da	  área	  são:	  colocação	  dos	  big	  bags	  e	  sinalização,	  cobertura	  contra	  chuvas	  em	  cima	  dos	  big	  
bags	  e	  uma	  lona	  próxima	  ao	  solo,	  para	  que	  nenhum	  resíduo	  entre	  em	  contato	  com	  o	  solo.	  
Nos	  próximos	  dias	  já	  estaremos	  uDlizando	  o	  transbordo.	  



Preparação	  do	  terreno	  para	  instalação	  das	  big	  bags	  



Preparação	  do	  terreno	  para	  instalação	  das	  big	  bags	  



Detalhe	  da	  cobertura	  dos	  portões	  do	  transbordo	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  Infra-‐estrutura	  
	  

LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  	  -‐	  PARA	  AS	  PRAIAS	  
Fizemos	  uma	  campanha	  moderada	  para	  a	  arrecadação	  de	  pneus	  pois	  até	  
esse	  ciclo,	  grande	  parte	  do	  trabalho	  relacionado	  aos	  resíduos	  precisa	  ter	  
uma	  conDnuidade	  de	  gestão	  e	  logísDca	  comparDlhada.	  
	  
Há	  que	  	  se	  definir	  quais	  serão	  as	  responsabilidades	  de	  cada	  ator	  do	  
processo,	  ou	  seja:	  
	  
-‐	  IniciaDva	  privada/padrinhos:	  aqueles	  que	  apadrinharão	  essas	  lixeiras,	  
responsabilizando-‐se	  pela	  manutenção	  e	  descarte	  adequado;	  	  
	  
-‐	  Projeto	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva:	  organizar	  muDrões	  e	  oficinas	  de	  
criação	  e	  instalação	  das	  lixeiras,	  promover	  o	  bom	  uso,	  levar	  os	  resíduos	  
das	  lixeiras	  sem	  padrinhos	  para	  os	  servidões	  onde	  a	  caçamba	  da	  
prefeitura	  recolhe	  os	  resíduos	  e/ou	  para	  a	  área	  de	  transbordo;	  
	  
	  

	  

Lixeiras	  para	  praias	  



-‐	  Poder	  público,	  limpeza	  pública	  municipal:	  colaborar	  com	  a	  
manutenção	  das	  lixeiras,	  reconhecer	  essa	  força-‐tarefa	  
organizada	  por	  essa	  parceria,	  pela	  redução	  dos	  impactos	  
ambientais,	  fazer	  valer	  os	  termos	  da	  lei,	  no	  que	  diz	  respeito	  a	  
gestão	  de	  resíduos	  sólidos	  de	  uma	  APA.	  
	  
Nesse	  senDdo,	  concluímos	  nesse	  ciclo	  a	  produção	  de	  5	  lixeiras	  
de	  pneus,	  com	  ajuda	  de	  voluntários	  e	  com	  elas,	  vamos	  parDr	  
para	  essa	  nova	  conversa	  com	  a	  prefeitura	  e	  pedir	  uma	  rápida	  
resolução	  quanto	  a	  elas.	  
	  
Ressaltamos	  que	  essa	  é	  uma	  parte	  muito	  importante	  do	  
projeto,	  contamos	  com	  a	  APEMA	  para	  reforçar	  com	  os	  canais	  
públicos	  a	  importância	  de	  termos	  essa	  infra-‐estrutura	  na	  orla.	  
	  

Montagem	  lixeiras	  de	  praia	  



Montagem	  das	  lixeiras	  de	  praia	  



1.2	  Análise	  de	  gestão	  de	  infra-‐estrutura	  

Esse	  ciclo	  foi	  marcado	  por	  grandes	  avanços	  para	  a	  cooperação	  pública	  na	  logísDca	  das	  lixeiras.	  
	  
Conforme	  exposto	  anteriormente,	  ainda	  é	  cedo	  para	  avaliar	  se	  o	  apoio	  público	  se	  consolidará	  durante	  os	  próximos	  meses	  e	  é	  de	  
grande	  preocupação	  da	  Associação	  Aquerê	  ter	  da	  Associação	  APEMA	  o	  parecer,	  acordado	  no	  TERMO	  DE	  COMPROMISSO,	  sobre	  a	  
extensão	  ou	  encerramento	  do	  projeto,	  	  no	  final	  do	  sexto	  ciclo;	  para	  que	  tenhamos	  tempo	  de	  tomar	  as	  medidas	  apropriadas	  para	  
ambos	  os	  casos.	  
	  
Todos	  os	  esforços	  para	  montar	  a	  infra-‐estrutura	  deve-‐se	  a	  intenção	  maior	  de	  nosso	  projeto:	  diminuição	  de	  impactos	  ambientais	  
causados	  por	  resíduos	  sólidos	  através	  de	  meios	  para	  tal,	  lixeiras	  educaDvas,	  educação	  ambiental	  na	  comunidade	  e	  nas	  escolas,	  
frequente	  e	  parDcipaDva;	  coleta	  de	  micro-‐lixo	  de	  ruas	  e	  praias	  e,	  finalmente,	  de	  sermos	  facilitadores	  da	  transição	  para	  que	  a	  
península	  consiga	  tratar	  os	  resíduos	  sólidos	  adequadamente.	  
	  
É	  uma	  constatação	  que,	  com	  os	  recursos	  que	  temos	  disponíveis,	  há	  um	  tanto	  que	  podemos	  fazer,	  mesmo	  com	  todo	  nosso	  
entusiasmo.	  Entretanto,	  uma	  constatação	  oDmista	  é	  estar	  realizando,	  sensibilizando	  a	  comunidade	  e	  projetando	  metas	  
perfeitamente	  alcançáveis,	  algumas	  delas	  com	  mais	  tempo,	  e	  outras	  com	  mais	  recursos.	  
	  
Aguardamos	  essa	  sinalização	  da	  Associação	  APEMA	  sobre	  o	  futuro	  próximo	  de	  nossa	  parceria,	  nesse	  projeto.	  



1.3	  Controle	  infra-‐estrutura	  

O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Conclusão	  da	  sinalização	  na	  área	  de	  transbordo.	  
	  
-‐	  Conclusão	  da	  instalação	  das	  lixeiras	  de	  madeira	  plásDca.	  
	  
-‐	  Autorização	  para	  instalação	  de	  lixeiras	  de	  praias.	  Havendo	  essa	  
autorização,	  intensificaremos	  a	  produção	  das	  mesmas.	  
	  
-‐	  Monitoração	  sobre	  uso	  e	  manutenção	  das	  lixeiras	  de	  madeira	  plásDca.	  



Desafios	  ou	  oportunidades?	  

Manter	  as	  lixeiras	  de	  madeira	  plásDca	  livres	  de	  transbordo,	  ter	  o	  material	  recolhido	  pela	  prefeitura	  e	  desDnado	  corretamente.	  
	  
Há	  alguns	  dias,	  no	  dia	  6/12/2016,	  a	  prefeitura	  anunciou	  para	  os	  comércios	  da	  área	  do	  boulevard	  que	  não	  recolherão	  mais	  os	  
resíduos	  dentro	  deste	  perímetro	  e	  estes	  deverão	  colocar	  seus	  resíduos	  em	  locais	  esDpulados	  pela	  Prefeitura.	  
	  
Não	  sabemos	  o	  quanto	  essa	  medida	  afetará	  o	  bom	  uso	  das	  lixeiras	  do	  projeto,	  no	  entanto,	  já	  é	  possível	  prever	  que,	  essas	  
esquinas	  podem	  se	  tornar	  novos	  ‘lixões’,	  espaços	  para	  formação	  de	  micro-‐lixo	  e	  contaminação	  de	  água,	  solos	  e	  animais.	  
	  
Seguimos	  atentos	  para	  os	  desdobramentos	  dessas	  medidas.	  No	  relatório	  do	  segundo	  ciclo	  mencionamos	  que	  uma	  boa	  estratégia,	  
esteDcamente	  aceitável	  e	  limpa,	  para	  conter	  os	  resíduos	  até	  a	  passagem	  da	  caçamba	  da	  prefeitura	  é	  de	  que	  os	  comércios	  e	  
interessados	  comparDlhassem	  contêineres,	  mas	  é	  uma	  medida	  que	  precisa	  ser	  mais	  explorada,	  pois	  conDnua	  dependendo	  da	  
cooperação	  da	  prefeitura	  e	  precisa	  de	  arDculadores.	  No	  momento	  não	  temos	  recursos	  financeiros	  ou	  humanos	  para	  liderar	  essa	  
questão,	  no	  entanto,	  conDnuamos	  atentos.	  



2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
OPERACIONAL	  
LIMPEZAS	  



2.1	  Monitoramento	  

Limpeza	  nas	  ruas	  e	  trechos	  de	  
praias	  
	  
Durante	  esse	  ciclo,	  reduzimos	  a	  atuação	  dos	  AGENTES	  
AMBIENTAIS	  na	  coleta	  de	  micro-‐lixo	  em	  função	  das	  instalações	  
das	  lixeiras	  e	  da	  preparação	  do	  terreno	  de	  transbordo.	  
	  
Ainda	  assim,	  reDramos	  das	  ruas	  e	  praias	  da	  península	  o	  total	  de	  
722	  quilos	  de	  resíduos.	  
	  
Desse	  total,	  mais	  de	  meia	  tonelada,	  exatos	  554	  quilos	  de	  
resíduos	  poderiam	  ser	  reciclados	  se	  cvessem	  recebido	  a	  
descnação	  adequada.	  





Limpeza	  de	  ruas	  de	  Barra	  Grande	  



Limpeza	  de	  praias	  Barra	  



Limpeza	  das	  lixeiras	  ecológicas	  do	  centro	  de	  Barra	  Grande	  
	  
A	  instalação	  das	  lixeiras	  teve	  um	  impacto	  inicial	  posiDvo	  em	  seu	  entorno.	  Conversamos	  com	  os	  vizinhos	  das	  novas	  lixeiras	  e	  
conseguimos	  estabelecer	  10	  dos	  13	  pontos,	  até	  o	  final	  desse	  ciclo.	  Instalaremos	  um	  outro	  par	  de	  lixeiras	  nos	  arredores	  do	  píer,	  pois	  
ficou	  constatado	  que	  essas	  lixeiras	  são	  as	  mais	  uDlizadas.	  As	  outras	  serão	  instaladas	  nos	  locais	  apontados	  no	  mapa	  com	  a	  cor	  vermelha.	  
	  
A	  logísDca	  dessa	  manutenção,	  conforme	  citado	  no	  item	  1,	  obteve	  aval	  e	  apoio	  operacional	  da	  prefeitura,	  para	  o	  período	  matuDno,	  
período	  o	  qual	  os	  funcionários	  da	  limpeza	  pública	  atuam.	  Até	  o	  final	  desse	  ciclo,	  onde	  não	  houve	  um	  fluxo	  intenso	  de	  visitantes,	  
conseguimos	  garanDr	  que	  as	  lixeiras	  não	  transbordassem,	  porém	  a	  segunda	  troca	  foi	  realizada	  pela	  equipe	  do	  projeto,	  após	  o	  horário	  
oficial	  de	  trabalho,	  acarretando	  novos	  custos	  a	  essa	  manutenção.	  
	  
É	  de	  extrema	  importância	  ressaltar	  que	  essa	  logísDca	  inicial	  não	  é	  ideal,	  no	  senDdo	  da	  confiança	  –	  ou	  falta	  de	  confiança	  –	  que	  essa	  
abordagem	  pode	  gerar	  aos	  usuários	  das	  lixeiras.	  Como	  as	  duas	  sacolas	  de	  cada	  lixeira	  (orgânicos	  e	  recicláveis)	  entram	  na	  mesma	  
caçamba,	  usuário	  pode	  se	  frustrar	  ou	  se	  senDr	  confuso	  quanto	  à	  desDnação	  final	  dos	  resíduos	  e	  desacreditar	  nosso	  projeto.	  	  
	  
Ainda	  não	  sabemos	  se	  alterar	  essa	  logísDca	  fará	  com	  que	  a	  prefeitura	  não	  realize	  –	  de	  forma	  nenhuma,	  a	  coleta	  das	  lixeiras	  ecológicas;	  
logo,	  agiremos	  com	  muita	  cautela	  para	  afinar	  essa	  operação.	  Contamos	  com	  a	  Associação	  APEMA	  para	  dar	  sua	  posição	  sobre	  esse	  tema	  
e	  colaborar	  nas	  negociações	  da	  logísDca	  dessa	  parceria.	  
	  
Nossa	  maneira	  de	  miDgar	  essa	  questão	  é	  coletar	  as	  sacolas	  de	  resíduos	  recicláveis,	  levar	  ao	  transbordo	  e	  ter	  a	  caçamba	  da	  prefeitura	  
recolhendo	  sacolas	  do	  transbordo.	  No	  entanto,	  para	  que	  isso	  aconteça,	  sem	  que	  resíduos	  sejam	  misturados,	  a	  caçamba	  deverá	  conter	  
apenas	  recicláveis.	  



	  2.2	  Análise	  da	  gestão	  operacional	  limpezas	  	  

A	  instalação	  das	  novas	  lixeiras	  duplas	  incenDvando	  a	  separação	  de	  resíduos	  levanta	  uma	  questão	  crucial	  e	  muito	  delicada,	  para	  a	  
sustentabilidade	  de	  nosso	  projeto:	  a	  desDnação	  dos	  resíduos	  após	  serem	  coletados	  das	  lixeiras	  e	  do	  transbordo.	  
	  
A	  Associação	  Aquerê,	  em	  função	  da	  organização	  da	  coleta	  seleDva	  que	  realiza,	  mantém	  uma	  via	  de	  acesso	  com	  os	  catadores	  que	  
atuam	  no	  “lixão”	  manDdo	  pela	  prefeitura	  na	  península.	  Infelizmente,	  a	  situação	  atual	  dos	  catadores	  é	  precária	  e	  lhes	  faltam	  
recursos	  ou	  incenDvos	  para	  conDnuarem	  batalhando	  compradores.	  Afirmam	  que	  muitos	  compradores	  não	  chegam	  na	  península	  
em	  função	  da	  estrada	  de	  acesso	  ser	  ruim.	  
	  
Como	  organizadores	  da	  Coleta	  SeleDva,	  a	  Associação	  Aquerê	  está	  reavaliando	  o	  trabalho	  que	  executa,	  sabendo	  da	  importância	  
do	  trabalho	  de	  educação	  ambiental	  e	  social	  que	  envolve	  encorajar	  a	  separação	  de	  resíduos	  e	  a	  melhora	  do	  trabalho	  dos	  
catadores;	  no	  entanto,	  estamos	  avaliando	  profundamente	  os	  desdobramentos	  desse	  trabalho.	  
	  
Nosso	  projeto	  Praia	  limpa,	  Natureza	  Viva,	  agora,	  com	  o	  reforço	  educacional	  proporcionado	  pelas	  lixeiras	  ecológicas	  converge	  
exatamente	  nesse	  ponto,	  encorajar	  a	  separação	  de	  resíduos	  sólidos	  para	  o	  descarte	  apropriado.	  Sabemos	  as	  responsabilidades	  
do	  poder	  público	  perante	  esse	  tema,	  mas,	  como	  organizações	  da	  sociedade	  civil,	  buscamos	  abrir	  os	  caminhos	  quando	  as	  vias	  
públicas	  estão	  inoperantes,	  ou	  omissas.	  
	  



Ao	  nosso	  ver,	  melhorar	  a	  eficácia	  e	  também,	  a	  eficiência	  de	  nosso	  projeto	  é	  caminhar	  para	  a	  implementação	  do	  PEV	  e	  
oferecer	  apoio	  para	  a	  criação	  de	  uma	  cooperaDva	  de	  catadores,	  através	  de	  uma	  consultoria	  minuciosa	  para	  a	  organização	  
dessa	  cooperaDva.	  	  
	  
É	  um	  trabalho	  que	  exige	  tempo	  de	  desenvolvimento	  e	  recursos	  específicos	  para	  esse	  fim.	  O	  escopo	  de	  nosso	  projeto	  não	  
abarca	  essas	  ações,	  mas,	  no	  que	  diz	  respeito	  ao	  projeto	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva	  é	  importante	  que	  salientemos	  essa	  
preocupação	  com	  os	  recicláveis	  que	  estão	  sendo	  coletados	  das	  lixeiras	  doadas	  pela	  Associação	  APEMA,	  e	  da	  península,	  com	  
nosso	  trabalho	  da	  DUPLA	  DE	  AGENTES	  AMBIENTAIS.	  

Visita	  ao	  'depósito	  de	  resíduos'	  da	  prefeitura	  



Visita	  ao	  'depósito	  de	  resíduos'	  da	  prefeitura	  



2.3	  Controle	  operacional	  
limpeza	  
O	  quarto	  ciclo	  foi	  marcado	  pela	  realização	  de	  muitas	  etapas	  
burocráDcas	  e	  operacionais	  para	  a	  implementação	  das	  
lixeiras	  ecológicas.	  Até	  o	  momento	  da	  conclusão	  desse	  
relatório,	  a	  nova	  parceria	  com	  a	  prefeitura	  na	  cooperação	  
das	  lixeiras	  e	  transbordo	  tem	  sido	  cumprida,	  salvo	  as	  lixeiras	  
do	  píer.	  	  

Lixeiras	  de	  Barra	  Grande	  



O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Estabelecer	  um	  plano	  de	  logísDca	  para	  as	  lixeiras	  ecológicas	  que	  seja	  sustentável	  e	  parDcipaDvo.	  	  
	  
-‐	  A	  parDr	  do	  dia	  26	  de	  dezembro	  lidaremos	  com	  uma	  outra	  realidade	  na	  península,	  com	  a	  chegada	  de	  um	  grande	  número	  de	  
visitantes	  e	  turistas.	  Esse	  fluxo	  de	  pessoas	  aumentará	  exponencialmente	  o	  uso	  das	  lixeiras	  instaladas	  na	  zona	  central	  de	  
Barra	  Grande	  e,	  por	  essa	  questão,	  elaboramos	  um	  PLANO	  DE	  CONTINGÊNCIA	  para	  a	  alta	  temporada.	  Apresentaremos	  o	  
plano,	  anexo,	  no	  final	  desse	  relatório.	  

DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
-‐	  Estabelecer	  um	  plano	  de	  logísDca	  para	  as	  lixeiras	  ecológicas	  que	  seja	  sustentável	  e	  parDcipaDvo.	  	  
	  
-‐	  A	  parDr	  do	  dia	  26	  de	  dezembro	  lidaremos	  com	  uma	  outra	  realidade	  na	  península,	  com	  a	  chegada	  de	  um	  grande	  número	  
de	  visitantes	  e	  turistas.	  Esse	  fluxo	  de	  pessoas	  aumentará	  exponencialmente	  o	  uso	  das	  lixeiras	  instaladas	  na	  zona	  central	  
de	  Barra	  Grande	  e,	  por	  essa	  questão,	  elaboramos	  um	  PLANO	  DE	  CONTINGÊNCIA	  para	  a	  alta	  temporada,	  e	  o	  
apresentamos,	  anexo,	  no	  final	  desse	  relatório.	  



3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  Monitoramento	  Educação	  Ambiental	  

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  COMUNIDADE	  
	  
O	  quarto	  ciclo	  foi,	  sem	  dúvida,	  marcado	  pelo	  impacto	  das	  lixeiras	  ecológicas,	  
como	  esumulo	  de	  separação	  de	  resíduos.	  
	  
O	  convite	  para	  a	  ação	  práDca	  ocorreu	  via	  abordagem	  boca	  a	  boca,	  no	  programa	  
Barra	  Ambiental	  e	  em	  todos	  os	  outros	  programas	  da	  rádio	  Barra,	  e	  nas	  mídias	  
sociais.	  
	  
O	  tema	  desse	  ciclo	  foi	  a	  questão	  do	  consumo	  do	  plásDco,	  principalmente,	  e	  da	  
necessidade	  dessa	  separação	  de	  resíduos,	  e,	  sobretudo,	  da	  redução	  de	  
consumo.	  
	  

Pedaço	  de	  sacola	  pláscca	  flutuando	  dentro	  das	  
piscinas	  naturais	  de	  Taipu	  de	  Fora	  



3.1	  Monitoramento	  Educação	  Ambiental	  

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL,	  APOIO	  AO	  PROJETO	  DA	  ASSOCIAÇÃO	  DE	  ALGODÕES	  
	  
A	  Associação	  de	  Algodões,	  bem	  representada	  por	  Regina	  Caldas,	  recebeu	  o	  apoio	  direto	  da	  APEMA	  para	  a	  realização	  de	  um	  
projeto	  piloto	  e	  está	  	  instalando	  4	  lixeiras	  para	  recicláveis	  em	  forma	  de	  PEV	  na	  Vila	  de	  Algodões,	  contratando	  uma	  educadora	  
ambiental	  para	  fazer	  um	  trabalho	  com	  a	  comunidade,	  três	  vezes	  por	  semana	  e	  uma	  pessoa	  para	  coleta	  do	  material	  das	  lixeiras,	  
três	  vezes	  por	  semana.	  
	  
Também	  terão	  o	  apoio	  do	  Espaço	  XXI,	  de	  um	  quadriciclo	  com	  carreta	  aos	  finais	  de	  semana	  para	  a	  coleta	  do	  material.	  
	  
Nossa	  equipe	  está	  a	  disposição	  para	  auxiliar	  a	  Regina	  nos	  quesitos	  de	  materiais	  de	  comunicação	  e	  educação	  ambiental	  produzido	  
para	  fim	  de	  nosso	  projeto	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva	  e	  para	  fornecer	  contatos	  feitos	  durante	  projeto	  e	  troca	  de	  experiências	  
sobre	  a	  implementação.	  Entretanto,	  não	  está	  no	  escopo	  do	  nosso	  acordo	  coordenar,	  acompanhar	  ações,	  analisar	  pressupostos	  e	  
impactos	  do	  projeto,	  tampouco	  de	  prestar	  contas	  sobre	  esse	  projeto.	  	  Em	  resumo,	  não	  somos	  responsáveis	  pela	  execução	  desse	  
projeto.	  
	  
É	  de	  nossa	  ciência	  que	  Regina	  Caldas	  e	  a	  equipe	  que	  fará	  a	  gestão	  desse	  projeto	  enviarão	  um	  relatório	  mensal	  com	  a	  logísDca	  e	  
resultados	  do	  projeto	  diretamente	  à	  APEMA.	  	  



3.2	  Avaliação	  Educação	  Ambiental	  

O	  recesso	  escolar	  nos	  possibilitou	  ter	  mais	  tempo	  para	  abordagens	  diretas,	  em	  conversas	  extensas	  com	  comerciantes	  e	  
moradores.	  	  
	  
O	  trabalho	  que	  fizemos	  nas	  pousadas	  e	  comércios	  que	  foi	  além	  da	  comunicação	  do	  uso	  correto	  das	  lixeiras	  plásDcas.	  
Conseguimos	  expor	  muitas	  aDtudes	  saudáveis	  para	  que	  esses	  estabelecimentos	  cooperem	  na	  separação,	  correto	  descarte	  e	  
manutenção	  do	  entorno	  de	  suas	  lixeiras.	  
	  
Tivemos	  parDcipação	  voluntária	  para	  a	  montagem	  das	  lixeiras	  ecológicas	  ECOPEX	  e	  para	  as	  lixeiras	  de	  praias.	  Muitas	  pessoas	  
colaboraram	  com	  a	  doação	  de	  pneus,	  mas	  nossa	  atuação	  conDnua	  moderada,	  pelo	  tanto	  de	  frentes	  e	  recursos	  disponíveis,	  não	  foi	  
possível	  promover	  grandes	  oficinas	  ou	  trazer	  convidados	  externos.	  
	  
ConDnua	  sendo	  um	  assunto	  pendente	  maiores	  informações	  sobre	  os	  horários	  de	  coleta	  da	  prefeitura	  nas	  ruas	  de	  Barra	  Grande	  e	  
Taipu	  de	  Fora.	  



3.3	  Controle	  Educação	  Ambiental	  	  

Diferente	  do	  que	  foi	  previsto	  no	  ciclo	  anterior,	  o	  material	  impresso	  de	  reforço	  de	  educação	  ambiental	  ainda	  não	  foi	  
produzido.	  
	  
Levamos	  em	  consideração	  a	  questão	  da	  logísDca	  com	  a	  prefeitura,	  no	  que	  diz	  respeito	  as	  lixeiras	  ecológicas,	  separação	  de	  
resíduos	  para	  a	  coleta	  seleDva	  e	  a	  grande	  questão	  da	  desDnação	  “final”	  dos	  resíduos	  sólidos.	  	  
	  
Conforme	  citado	  no	  item	  ‘operacional	  limpeza’,	  a	  questão	  de	  a	  prefeitura	  recolher,	  numa	  mesma	  caçamba	  a	  sacola	  de	  
orgânicos	  e	  de	  recicláveis	  é	  um	  ponto	  que	  necessita	  ser	  melhor	  desenvolvido,	  principalmente	  se	  as	  pessoas	  esDverem	  
uDlizando	  as	  lixeiras	  ecológicas,	  corretamente.	  Por	  mais	  que	  “facilite”	  o	  trabalho	  dos	  catadores	  que	  se	  localizam	  no	  “lixão”,	  
não	  é	  ideal,	  de	  nenhuma	  forma,	  que	  a	  coleta	  seja	  feita	  dessa	  maneira.	  
	  
Em	  ambos	  os	  casos,	  consideramos	  que	  são	  fragilidades	  que	  afetam	  o	  projeto,	  mas	  não	  são	  áreas	  de	  nossa	  denominação.	  O	  
material	  idealizado	  reforça	  a	  questão	  da	  separação	  dos	  resíduos,	  redução	  de	  consumo	  e,	  foi	  planejado	  que	  Dvesse	  os	  
horários	  da	  coleta	  pública	  para,	  exatamente,	  diminuir	  os	  focos	  de	  micro-‐lixo.	  
	  
O	  quinto	  ciclo	  terá	  esse	  material	  disponibilizado,	  o	  conteúdo	  está	  sendo	  reelaborado	  nesse	  momento.	  



O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Oficinas	  de	  lixeiras	  de	  pneus.	  	  

DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
Conseguir	  manter	  a	  confiança	  dos	  apoiadores,	  com	  tantos	  temas	  que	  dependem	  da	  gestão	  pública.	  
Por	  vezes,	  indagamos:	  Depende?	  Não	  necessariamente.	  Depende	  de	  verbas,	  públicas	  ou	  não.	  Seguimos,	  com	  o	  que	  podemos	  fazer,	  
agora.	  É	  um	  pedido	  ouvir	  de	  vocês,	  nossos	  parceiros,	  as	  sugestões	  para	  que	  possamos	  trabalhar	  para	  fechar	  esse	  ciclo	  dos	  resíduos.	  
	  
Se	  a	  população	  adere	  ao	  nosso	  programa	  com	  entusiasmo:	  PRAIA	  LIMPA,	  NATUREZA	  VIVA!	  Diminui	  consumo,	  separa	  seus	  resíduos.	  
Limpa	  sua	  lixeira	  domésDca.	  Ou	  ainda,	  o	  comércio	  se	  organiza	  e	  coloca	  contêineres,	  também,	  com	  a	  separação	  correta.	  O	  ciclo	  não	  
terminou!	  Aqui	  temos	  uma	  porta	  de	  decisão:	  ou	  seguimos,	  para	  o	  fechamento	  do	  ciclo:	  encontrar	  verba	  para	  o	  PEV,	  encontrar	  
terreno	  para	  o	  PEV	  e	  instalações	  para	  galpão	  de	  triagem,	  organizar	  catadores,	  e	  ai	  sim,	  enviar	  apenas	  REJEITOS	  E	  ORGÂNICOS	  para	  
prefeitura.	  	  
	  
Ou	  tornamos	  público	  as	  limitações	  atuais	  do	  projeto,	  para	  que	  a	  transparência	  nas	  ações	  que	  propomos	  seja	  manDda.	  
	  
De	  qualquer	  maneira,	  com	  o	  tempo	  úDl	  do	  projeto	  atual,	  o	  que	  podemos	  fazer	  é	  o	  que	  estamos	  fazendo:	  coletando	  dados,	  coletando	  
resíduos!	  Separando-‐os	  e	  entregando	  à	  caçamba	  pública,	  que	  por	  sua	  vez,	  espera-‐se,	  leva	  aos	  catadores	  os	  resíduos	  recicláveis	  e	  
segue	  suas	  responsabilidades	  com	  os	  rejeitos	  e	  resíduos	  orgânicos.	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
DIVULGAÇÃO	  



4.1	  Monitoramento	  divulgação	  	  

Intensificamos	  a	  divulgação	  virtual,	  via	  facebook	  e	  reforçamos	  a	  comunicação	  do	  projeto	  em	  todos	  os	  canais	  que	  a	  
Associação	  Aquerê	  mantém	  no	  Facebook.	  	  
	  
Os	  canais	  que	  estão	  tendo	  maior	  visibilidade	  e	  seguidores,	  após	  o	  canal	  –mãe	  da	  Associação	  Aquerê	  são	  os	  canais	  do	  projeto	  
SOSCorais	  e	  o	  de	  perfil	  pessoal,	  Barra	  Ambiental.	  
	  
Geralmente,	  com	  muito	  retorno	  posiDvo	  e	  críDca	  construDvas,	  essas	  interações	  estão	  gerando	  mais	  diálogos	  online	  e	  mais	  
pessoas	  interessadas	  em	  colaborar.	  Estamos	  redirecionando	  as	  pessoas	  interessadas	  para	  o	  grupo	  online,	  necessitamos	  mais	  
tempo	  para	  trabalhar	  o	  grupo	  de	  forma	  a	  movimentar	  ações	  parDcipaDvas.	  
	  
O	  material	  de	  divulgação	  para	  entregar	  aos	  moradores	  e	  visitantes	  foi	  remarcado	  para	  o	  próximo	  ciclo.	  



Grupo	  fechado	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva	  

William	  

Grupo	  virtual	  Praia	  Limpa,	  	  
Natureza	  Viva:	  350	  novos	  membros	  	  
em	  um	  mês	  de	  acvação.	  

O	  grande	  destaque,	  em	  termos	  de	  divulgação,	  foi	  a	  criação	  do	  grupo	  fechado	  no	  facebook,	  PRAIA	  LIMPA,	  NATUREZA	  VIVA.	  
Esse	  trabalho	  conDnuará	  intenso	  no	  quinto	  ciclo	  para	  que,	  a	  parDr	  de	  2017	  tenhamos	  um	  grupo	  consistente,	  parDcipaDvo	  
nas	  questões	  ambientais,	  logo,	  uma	  força	  a	  mais,	  a	  força	  da	  comunidade.	  	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  20/12	  
7	  R’s	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  19/12	  
Instalação	  lixeiras	  



	  	  	  	  	  	  

MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  15/12	  
Resíduos	  plásccos	  



	  	  	  	  	  	  

MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  09/12	  
Lixeiras	  instaladas	  no	  centro	  de	  Barra	  Grande	  



Repercussão	  
sobre	  instalação	  

lixeiras	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  05/12	  
Reduzir,	  reuclizar,	  reciclar	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  01/12	  
Resíduos	  x	  Rejeitos	  

	  	  	  	  	  	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:30/11	  
Resíduos	  coletados	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  28/11	  
Cronograma	  de	  Limpeza	  

	  	  	  	  	  	  



MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  22/11	  
Cronograma	  de	  Limpeza	  	  

	  	  	  	  	  	  



4.2	  Análise	  Divulgação	  

O	  projeto	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva	  é	  conhecido	  na	  vila.	  A	  instalação	  das	  lixeiras	  ecológicas	  reforçou	  a	  autoria	  do	  projeto	  e,	  em	  
termos	  de	  divulgação,	  e	  a	  criação	  do	  grupo	  fechado	  online	  é	  uma	  ferramenta	  de	  transformação	  na	  vida	  real,	  na	  práDca.	  Estamos	  
aguardando	  um	  momento	  oportuno	  para	  agradecer	  publicamente	  o	  apoio	  da	  prefeitura,	  uma	  vez	  que	  ele	  se	  consolidar.	  



4.3	  Controle	  Divulgação	  

O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Folheto	  explicaDvo	  do	  projeto.	  
-‐	  Spot	  para	  rádio.	  
-‐	  Vídeo	  sobre	  descarte	  correto	  de	  resíduos.	  

DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
-‐	  Fortalecer	  as	  parcerias	  e	  pontes	  que	  o	  projeto	  está	  possibilitando	  para	  que	  as	  soluções	  encontradas	  sejam	  amplamente	  
divulgadas	  e	  implementadas.	  	  
	  
-‐	  A	  realização	  de	  uma	  logísDca	  de	  manutenção	  das	  lixeiras	  ecológicas,	  de	  forma	  eficaz,	  trará	  mídia	  espontânea	  posiDva	  para	  nosso	  
projeto.	  	  O	  oposto,	  é	  igualmente	  proporcional,	  logo,	  é	  recomendável	  colocar	  em	  práDca	  o	  PLANO	  DE	  CONTINGÊNCIA	  exposto	  no	  
anexo	  desse	  documento.	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  



Impressões	  equipe	  Aquerê	  Ambiental	  
Após	  quatro	  meses	  em	  campo,	  senDmos	  mais	  profundamente	  a	  grande	  necessidade	  de	  enxergar	  além,	  olhar	  novamente,	  o	  macro,	  mais	  ao	  
longe	  do	  nosso	  trabalho	  de	  coleta	  e	  educação	  ambiental.	  O	  cenário	  é	  propício	  para	  entendermos	  a	  nossa	  realidade,	  a	  realidade	  da	  
península,	  da	  APA	  de	  Maraú,	  no	  que	  diz	  respeito	  ao	  desDno	  que	  dá	  aos	  resíduos	  sólidos	  aqui	  gerados.	  	  
	  
Um	  passo	  muito	  maior	  do	  que	  podemos,	  sozinhos,	  precisa	  ser	  dado!	  Com	  trabalho,	  união	  e	  perseverança,	  o	  caminho	  vai	  sendo	  trilhado.	  
	  
	  A	  comunidade	  se	  manifestou	  de	  uma	  forma	  muito	  posiDva,	  com	  a	  instalação	  das	  novas	  lixeiras	  educaDvas;	  sendo	  este	  um	  impulso	  a	  mais	  
para	  o	  esforço	  de	  seguir	  melhorando	  a	  forma	  como	  lidamos	  com	  a	  produção	  e	  descarte	  de	  resíduos.	  Perceber	  como	  as	  ações	  realizadas	  já	  
estão	  fazendo	  relevante	  diferença	  conDnua	  sendo	  o	  motor,	  o	  grande	  incenDvo	  à	  conDnuidade	  do	  projeto.	  
	  
Sabemos	  que	  a	  coleta	  que	  vem	  sendo	  realizada	  é	  um	  dos	  primeiros	  passos	  de	  sensibilização	  do	  ciclo	  da	  gestão	  dos	  resíduos	  sólidos.	  
	  
Sonhamos	  poder	  aDngir	  os	  importanussimos	  passos	  seguintes	  que	  envolvem	  o	  espaço	  ]sico	  para	  a	  triagem,	  pesagem,	  beneficiamento	  e	  
comercialização	  dos	  recicláveis;	  além	  de	  um	  grupo	  organizado	  de	  catadores,	  em	  condições	  seguras	  de	  trabalho,	  gerando	  renda	  para	  seu	  
sustento.	  	  
	  
E	  todos	  nós,	  Reduzindo,	  ReuDlizando	  e	  por	  fim,	  Reciclando!	  Aí	  sim	  o	  ciclo	  de	  gestão	  dos	  resíduos	  recicláveis	  é	  saudável,	  é	  sustentável.	  
	  



Queremos	  enaltecer	  a	  dupla	  de	  agentes	  ambientais	  que	  vem	  se	  desenvolvendo	  a	  cada	  ciclo,	  interagindo	  com	  a	  comunidade	  com	  muita	  
confiança	  e	  reconhecimento	  da	  importância	  do	  próprio	  trabalho.	  Os	  elogias	  e	  agradecimentos	  à	  dupla	  estende-‐se	  aos	  bairros;	  	  eles	  nos	  
devolvem	  feedback	  de	  tudo	  o	  que	  acontece,	  dos	  desejos	  da	  população,	  de	  suas	  necessidades,	  e,	  também	  de	  sugestões.	  
	  
Por	  fim,	  um	  novo	  começo!	  Receber	  milhares	  de	  turistas,	  cuidar	  de	  nosso	  meio-‐ambiente,	  zelar	  por	  nossas	  lixeiras,	  por	  nosso	  projeto!	  
	  
Estamos	  confiantes	  que	  em	  2017	  conseguiremos	  contribuir	  com	  a	  melhoria	  da	  gestão	  dos	  resíduos	  sólidos	  e	  consequentemente	  trazer	  mais	  
qualidade	  de	  vida	  e	  preservação	  ambiental	  na	  Península.	  
	  
Feliz	  ano	  novo	  para	  todos.	  
	  
À	  disposição,	  equipe	  Aquerê	  Ambiental	  



PLANO	  DE	  CONTINGÊNCIA	  
PARA	  PERÍODO	  DE	  
26/12/2016	  A	  28/02/2017	  



O	  relatório	  do	  quarto	  ciclo	  explicita	  quais	  são	  os	  pontos	  frágeis	  do	  projeto,	  nesse	  início	  de	  implantação	  das	  lixeiras	  ecológicas	  
doadas	  pela	  Associação	  APEMA.	  	  
	  
Se	  não	  levarmos	  o	  descarte	  final	  em	  consideração	  –	  que	  conDnua	  sendo	  de	  responsabilidade	  da	  prefeitura,	  temos	  a	  
responsabilidade	  de	  gerir	  as	  lixeiras	  instaladas,	  seja	  até	  o	  final	  de	  nosso	  termo	  de	  compromisso,	  seja	  por	  um	  período	  maior,	  
havendo	  a	  renovação	  de	  nossa	  parceria.	  
	  
O	  diálogo	  com	  a	  prefeitura	  está	  apenas	  reiniciando.	  Ainda	  é	  cedo	  para	  avaliar	  sua	  parDcipação	  efeDva,	  portanto,	  nossa	  equipe	  está	  
realizando	  dois	  iDnerários,	  um	  deles	  referente	  ao	  trabalho	  de	  coleta	  de	  micro-‐lixo	  de	  ruas	  e	  praias	  e,	  o	  segundo,	  da	  cooperação	  da	  
manutenção	  das	  lixeiras	  ecológicas,	  visto	  que	  a	  caçamba	  da	  prefeitura	  passa	  nas	  lixeiras	  do	  projeto,	  por	  volta	  de	  6h30	  da	  manhã.	  	  
	  
Uma	  vez	  que	  vamos	  receber	  uma	  grande	  quanDdade	  de	  visitantes	  e	  turistas,	  o	  plano	  em	  questão,	  visa	  criar	  medidas	  para	  conter	  
possíveis	  transbordo	  das	  lixeiras,	  e	  consequentemente,	  perda	  de	  credibilidade	  perante	  apoiadores,	  vizinhos	  das	  lixeiras,	  moradores	  
e	  amigos	  da	  península.	  
	  
Parte	  de	  nossa	  equipe	  possui	  experiência	  em	  gestão	  de	  resíduos	  em	  fesDvais	  de	  música	  de	  grandes	  proporções	  e,	  dessa	  experiência,	  
foi	  traçado	  um	  plano	  menos	  complexo,	  mas	  cauteloso,	  visto	  que	  não	  temos	  os	  dados	  concretos	  sobre	  quanDdade	  de	  visitantes	  
esDmados	  na	  península	  ou	  dados	  de	  anos	  anteriores	  sobre	  a	  quanDdade	  de	  resíduos	  gerados	  na	  península	  na	  alta	  temporada.	  



Plano	  de	  Ação	  -‐	  ALTERNATIVA	  1,	  AÇÃO	  PREVENTIVA	  
RECURSOS	  HUMANOS	  REQUERIDOS:	  
-‐ 	  4	  AGENTES	  AMBIENTAIS	  TEMPORÁRIOS,	  PARA	  COLETA,	  são	  2	  turnos,	  5	  horas	  cada.	  
-‐ 	  1	  FISCAL	  

Logíscca	  de	  Implementação	  
Criar	  dois	  turnos	  extras	  de	  atuação:	  12h	  às	  17h	  e	  de	  17H	  às	  23h.	  
	  
A	  tarefa	  de	  cada	  dupla	  é	  reunir	  as	  sacolas	  cheias	  e	  levá-‐las	  para:	  a	  área	  de	  transbordo	  e/ou	  para	  a	  escola	  X,	  onde	  a	  caçamba	  poderá	  
também	  coletar	  os	  resíduos,	  caso	  seja	  esse	  o	  local	  escolhido	  para	  a	  ação	  verão.	  
	  
Note	  que,	  a	  	  dupla	  de	  agentes	  contratada	  para	  o	  projeto,	  conDnua	  realizando	  seu	  trabalho,	  normalmente,	  no	  período	  matuDno.	  
	  
Cada	  dupla	  de	  agentes	  temporários	  realizará	  a	  rota	  das	  lixeiras	  de	  hora	  em	  hora,	  trocando	  as	  sacolas	  cheias,	  armazenando-‐as	  na	  
carreta	  até	  que	  essa	  aDnja	  o	  limite	  de	  peso	  ou	  volume	  permiDdo.	  
	  
O	  tempo	  médio	  de	  ir	  do	  centro	  de	  Barra	  Grande	  até	  o	  transbordo,	  na	  baixa	  temporada,	  é	  de	  vinte	  minutos,	  obedecendo	  o	  limite	  de	  
15km/h	  que	  estabelecemos	  para	  nosso	  quadriciclo.	  EsDmamos	  que	  na	  alta	  temporada	  esse	  tempo	  aumente	  para	  trinta	  minutos.	  
	  



Logíscca	  de	  Implementação	  

A	  escola	  X	  mostrou-‐se	  colaboraDva	  com	  nosso	  projeto	  e	  poderia	  armazenar	  as	  sacolas,	  até	  a	  manhã	  seguinte	  de	  cada	  dia,	  para	  
que	  a	  caçamba	  da	  prefeitura	  realize	  a	  coleta	  na	  escola.	  Essa	  medida	  pode	  facilitar	  o	  trabalho	  dos	  agentes,	  no	  entanto,	  teremos,	  
também,	  que	  nos	  responsabilizar	  pela	  integridade	  do	  local	  e	  ficar	  com	  a	  chave	  do	  portão	  sob	  nossa	  responsabilidade.	  
	  
Ao	  nosso	  ver,	  essa	  logísDca	  também	  deve	  ser	  realizada	  aos	  domingos,	  dias	  em	  que	  os	  funcionários	  públicos	  não	  trabalham,	  nem	  
nossos	  agentes	  contratados	  para	  o	  projeto,	  pois	  esses	  trabalham	  em	  regime	  CLT.*	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
*	  o	  acordo	  com	  os	  agentes	  ambientais	  do	  projeto	  está	  firmado	  até	  o	  dia	  21/02/2016.	  A	  extensão	  do	  tempo	  de	  trabalho	  depende	  
da	  renovação	  da	  nossa	  parceria.	  



Custo	  do	  plano	  de	  concngência	  1	  
Custo	  total	  R$	  22.000,00	  
	  
Custo	  de	  26/12	  a	  27/01/2017	  –	  R$	  11.000,00	  
	  
Custo	  de	  27/01/2017	  a	  28/02/2017	  –	  R$	  11.000,00	  
	  
O	  custo	  do	  plano	  de	  conDngência	  abarca	  nossa	  gestão	  ampliada,	  os	  5	  novos	  integrantes	  temporários	  e	  os	  custos	  de	  
combusuvel	  e	  sacolas	  plásDcas.	  

Ameaças/Riscos	  
*O	  custo	  de	  mão	  de	  obra	  nesse	  período	  do	  ano	  é	  inflacionado,	  portanto,	  estamos	  esDmando	  diárias	  (5h	  horas	  diárias)	  entre	  	  R
$50,00	  a	  R$70,00	  para	  cada	  colaborador,	  para	  que	  sejam	  cobertos,	  inclusive	  os	  domingos	  e	  feriados	  do	  período.	  	  A	  equipe	  do	  
projeto	  não	  pôde	  selecionar	  os	  agentes	  previamente	  e	  pensa	  em	  remanejá-‐los	  no	  período,	  caso	  tenhamos	  que	  aumentar	  o	  valor	  
da	  remuneração	  para	  os	  colaboradores	  temporários.	  Contando	  que	  estamos	  a	  5	  dias	  do	  início	  da	  operação,	  não	  podemos,	  ainda,	  
garanDr	  a	  disponibilidade	  desses	  agentes,	  todos,	  para	  o	  dia	  26.	  
	  
Se	  ficar	  constatado	  que	  o	  trabalho	  pode	  ser	  reduzido,	  reduziremos	  imediatamente	  e	  o	  custo	  será	  condizente	  com	  o	  tempo	  
trabalhado.	  



Ameaças/Riscos	  

*O	  custo	  de	  mão	  de	  obra	  nesse	  período	  do	  ano	  é	  inflacionado,	  portanto,	  estamos	  esDmando	  diárias	  (5h	  horas	  diárias)	  entre	  	  R
$50,00	  a	  R$70,00	  para	  cada	  colaborador,	  para	  que	  sejam	  cobertos,	  inclusive	  os	  domingos	  e	  feriados	  do	  período.	  	  A	  equipe	  do	  
projeto	  não	  pôde	  selecionar	  os	  agentes	  previamente	  e	  pensa	  em	  remanejá-‐los	  no	  período,	  caso	  tenhamos	  que	  aumentar	  o	  valor	  
da	  remuneração	  para	  os	  colaboradores	  temporários.	  Contando	  que	  estamos	  a	  5	  dias	  do	  início	  da	  operação,	  não	  podemos,	  ainda,	  
garanDr	  a	  disponibilidade	  desses	  agentes,	  todos,	  para	  o	  dia	  26.	  
	  
Se	  ficar	  constatado	  que	  o	  trabalho	  pode	  ser	  reduzido,	  reduziremos	  imediatamente	  e	  o	  custo	  será	  condizente	  com	  o	  tempo	  
trabalhado.	  



Plano	  de	  Ação	  -‐	  ALTERNATIVA	  2,	  AÇÃO	  EMERGENCIAL	  
RECURSOS	  HUMANOS	  REQUERIDOS:	  
-‐  1	  agente	  do	  projeto	  PRAIA	  LIMPA,	  NATUREZA	  VIVA	  
-‐  	  2	  agentes	  ambientais	  EXTRAS	  

Logíscca	  de	  Implementação	  
Separar	  os	  agentes	  do	  projeto	  em	  dois	  turnos.	  O	  primeiro	  conDnua	  realizando	  os	  dois	  iDnerários	  maDnais.	  E	  o	  segundo	  
realiza	  a	  troca	  das	  lixeiras	  ecológicas	  da	  vila	  no	  período	  da	  tarde.	  
	  
Os	  agentes	  extras	  cobrirão	  as	  janelas	  ou	  gargalos	  que	  vamos	  saber,	  já	  nos	  primeiros	  dias	  de	  verão.	  Os	  manejaremos	  
em	  dupla	  ou	  separados,	  dependendo	  da	  logísDca	  que	  se	  mostrar	  mais	  segura	  e	  eficiente.	  



Custo	  do	  plano	  de	  concngência	  2	  

Custo	  total	  R$	  9.600,00	  
	  
Custo	  de	  26/12	  a	  27/01/2017	  –	  R$	  4.800,00	  
	  
Custo	  de	  27/01/2017	  a	  28/02/2017	  –	  R$	  4.800,00	  



Custo	  do	  plano	  de	  concngência	  1	  
Custo	  total	  R$	  9.600,00	  
	  
Custo	  de	  26/12	  a	  27/01/2017	  –	  R$	  4.800,00	  
	  
Custo	  de	  27/01/2017	  a	  28/02/2017	  –	  R$	  4.800,00	  

Ameaças/Riscos	  
Não	  temos	  precedentes	  para	  essa	  atuação,	  logo,	  ambos	  os	  planos	  são	  previsões;	  será	  a	  primeira	  coleta	  de	  dados	  sobre	  o	  uso	  das	  
lixeiras	  ecológicas	  na	  alta	  temporada.	  


