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Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  
No	  primeiro	  mês	  do	  novo	  ano,	  alto	  verão,	  colocamos	  à	  
prova	  a	  capacidade	  de	  nossas	  lixeiras	  ecológicas	  e	  os	  
acordos	  com	  os	  órgãos	  públicos	  responsáveis	  pela	  gestão	  
dos	  resíduos	  sólidos	  na	  Península	  de	  Maraú.	  	  
	  
Em	  termos	  da	  logísEca	  executada	  pela	  equipe	  do	  projeto,	  
Evemos	  uma	  grande	  atuação,	  evitando	  transbordo	  das	  
lixeiras;	  totalizando	  15	  horas	  de	  cobertura	  diária,	  reErando	  
mais	  de	  400	  sacos	  de	  100	  litros	  de	  resíduos	  das	  lixeiras	  
durante	  o	  período	  do	  natal	  e	  a	  primeira	  semana	  de	  janeiro.	  	  
	  
Em	  se	  tratando	  da	  gestão	  pública,	  ainda	  conforme	  
analisamos	  no	  relatório	  do	  ciclo	  anterior,	  é	  cedo	  julgar	  se	  
teremos	  apoio	  permanente	  às	  nossas	  ações,	  houve	  
momentos	  posiEvos	  e	  outros	  negaEvos,	  e	  os	  expomos	  no	  
item	  2	  desse	  relatório.	  

Atendendo	  uma	  solicitação	  da	  APEMA	  elaboramos	  um	  
relatório	  de	  aEvidades	  conciso	  mas	  com	  panorama	  completo	  
do	  que	  foi	  realizado	  e	  abrindo	  portas	  de	  decisões	  para	  os	  
desdobramentos	  do	  projeto,	  visto	  que	  iniciaremos	  no	  próximo	  
dia	  22,	  o	  sexto	  e	  úlEmo	  ciclo	  do	  projeto-‐piloto.	  
	  
Agradecemos	  o	  apoio	  desde	  sempre	  e	  desejamos	  um	  ano	  de	  
muitas	  realizações	  e	  cooperação.	  
	  
Estamos,	  sempre,	  à	  disposição	  para	  conversarmos	  sobre	  
qualquer	  detalhe	  do	  projeto.	  
	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental.	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
INFRA-‐ESTRUTURA	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  infra-‐estrutura	  
	  

LIXEIRAS	  MADEIRA	  PLÁSTICA	  –	  TRANSBORDO	  –	  LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  	  
	  
Pode-‐se	  dizer	  que	  as	  lixeiras	  de	  madeira	  plásEca	  foram	  as	  protagonistas	  do	  verão,	  	  
em	  termos	  de	  conscienEzação	  ambiental	  e	  repercussão	  na	  comunidade.	  	  
	  
Das	  13	  duplas	  de	  lixeiras	  instaladas	  apenas	  uma	  das	  duplas	  foi	  reErada	  temporariamente	  	  
para	  manutenção	  de	  um	  dos	  aros	  que	  foi	  rompido,	  não	  sabemos	  se	  por	  mau	  uso	  
	  ou	  vandalismo.	  Prevemos	  reinseri-‐la	  no	  final	  da	  próxima	  semana.	  As	  sinalizações,	  	  
para	  nossa	  boa	  surpresa,	  estão	  intactas.	  
	  
A	  área	  de	  transbordo	  já	  está	  em	  operação,	  devido	  ao	  grande	  volume	  de	  trabalho,	  ainda	  carece	  de	  um	  telhado	  na	  área	  de	  
armazenamento	  das	  big	  bags.	  Todo	  o	  material	  de	  apoio	  do	  projeto	  está	  sendo	  armazenado	  nessa	  área	  desde	  o	  início	  do	  mês.	  Não	  
houve	  depósito	  de	  lixo	  indevido	  na	  frente	  do	  terreno	  no	  decorrer	  desse	  ciclo,	  mas	  conEnuamos	  atentos	  e	  trabalhando	  para	  que	  a	  área	  
de	  transbordo	  seja	  completamente	  organizada	  e	  impecavelmente	  manEda.	  	  
	  

Lixeira	  sendo	  uZlizada	  corretamente.	  



Resíduos	  misturados	  na	  maioria	  das	  lixeiras.	   Sacos	  de	  lixos	  sendo	  reZrados	  da	  vila.	  



Houve	  um	  grande	  atraso	  da	  prefeitura	  em	  coletar	  os	  resíduos	  do	  
transbordo.	  Para	  manter	  a	  integridade	  do	  terreno	  e	  evitar	  descartes	  
indevidos	  necessitamos	  encaminhar	  rapidamente	  os	  resíduos	  coletados.	  
Durante	  o	  período	  de	  maior	  fluxo	  e	  até	  a	  normalização	  do	  compromisso	  da	  
prefeitura	  com	  nosso	  acordo,	  armazenamos	  as	  sacolas	  do	  lixo	  coletado	  no	  
Colégio	  Municipal	  Maria	  Amélia	  Pirajá	  e	  encaminhamos	  esses	  resíduos	  
diretamente	  para	  a	  caçamba	  da	  prefeitura,	  sem	  a	  passagem	  pelo	  
transbordo.	  	  
	  
Por	  fim,	  instalamos	  duas	  das	  cinco	  lixeiras	  de	  pneus	  já	  disponíveis.	  Elas	  
estão	  em	  fase	  de	  teste	  e	  não	  possuem	  autorização	  formal	  da	  prefeitura.	  
Uma	  delas	  foi	  instalada	  no	  entorno	  do	  píer	  para	  minimizar	  volume	  das	  
outras	  lixeiras,	  que	  são	  as	  lixeiras	  que	  preenchem	  mais	  rapidamente,	  
conforme	  relatado	  no	  item	  2,	  da	  logísEca	  da	  limpeza.	  
	  
A	  outra	  lixeira	  foi	  instalada	  na	  orla,	  na	  primeira	  servidão,	  após	  o	  píer,	  em	  
direção	  à	  Ponta	  do	  Mutá.	  Conversamos	  com	  alguns	  moradores	  da	  rua	  e	  
moradores	  de	  três	  domicílios	  se	  manifestaram	  disponíveis	  para	  co-‐gerir	  
essas	  lixeiras.	  	  
	  
Estamos	  monitorando	  essa	  interação	  e	  vamos,	  também,	  incluir	  essas	  
lixeiras	  no	  iEnerário	  da	  dupla	  de	  agentes	  até	  que	  tenhamos	  mais	  pessoas	  
da	  comunidade	  colaborando	  com	  o	  programa.	  

Instalação	  de	  novas	  lixeiras	  de	  praia.	  
Área	  de	  transbordo.	  



Instalação	  de	  lixeira	  de	  praia	  ao	  lado	  do	  pier.	  



1.2	  Análise	  de	  gestão	  de	  infra-‐estrutura	  

Pelo	  volume	  de	  resíduos	  coletados,	  podemos	  afirmar	  que	  as	  lixeiras	  ecológicas	  prestaram	  grande	  serviço	  aos	  turistas	  e	  
frequentadores	  da	  vila	  de	  Barra	  Grande.	  O	  trabalho	  de	  gestão	  dessa	  infra-‐estrutura	  incluiu	  visitas	  frequentes	  a	  estabelecimentos	  
comerciais	  e	  pousadas	  para	  alertá-‐los	  sobre	  o	  desígnio	  das	  lixeiras	  e	  monitoramento	  diário	  das	  lixeiras	  do	  projeto,	  do	  
cumprimento	  do	  acordo	  com	  gestão	  pública	  e	  dos	  dois	  pontos	  de	  transbordo,	  nosso	  terreno	  concedido,	  a	  área	  do	  Colégio	  
Municipal	  e	  visitas	  aos	  catadores	  no	  lixão.	  
	  
Ao	  estabelecer	  a	  ponte	  entre	  nosso	  projeto	  e	  a	  prefeitura	  analisamos	  que	  existe	  uma	  potencialidade	  de	  realização	  conjunta,	  o	  
tempo	  gasto	  para	  gerir	  essa	  interação	  e	  solucionar	  falhas	  de	  compromisso	  e	  quem	  se	  responsabiliza	  pelo	  que	  não	  está	  sendo	  
cumprido	  são	  os	  	  temas	  a	  serem	  melhor	  explorados	  no	  próximo	  ciclo.	  Com	  pouco	  mais	  de	  um	  mês	  de	  implantação	  –	  e	  justamente	  
no	  período	  de	  excesso	  de	  resíduos	  em	  toda	  a	  península,	  é	  prematuro	  fazer	  uma	  avaliação,	  houve	  pontos	  posiEvos	  e	  negaEvos,	  
como	  retrataremos	  a	  diante.	  	  
	  
Para	  manter	  credibilidade	  de	  nosso	  projeto	  na	  comunidade,	  temos	  feito	  um	  trabalho	  intensivo	  de	  gestão	  das	  lixeiras,	  sendo	  a	  
prefeitura,	  responsável	  pelo	  iEnerário	  inicial,	  entre	  6h	  e	  7h	  da	  manhã,	  exceto	  aos	  domingos	  e	  feriados.	  Nossa	  equipe	  está	  
trabalhando	  integralmente,	  e	  aumentou	  coletas	  para	  período	  vesperEno	  e	  noturno	  durante	  o	  período	  de	  maior	  fluxo	  de	  
visitantes;	  inclusive	  aos	  domingos	  e	  feriados,	  parte	  dos	  recursos	  coberta	  pelo	  plano	  de	  conEngência.	  A	  diretora	  do	  Colégio	  
Municipal	  Maria	  Amélia	  Pirajá	  está	  nos	  oferecendo	  suporte,	  cedendo	  parte	  do	  páEo	  para	  armazenar	  os	  sacos	  de	  resíduos	  
reErados	  das	  lixeiras	  ecológicas.	  ManEvemos	  os	  resíduos	  suspensos	  do	  solo	  para	  evitar	  qualquer	  Epo	  de	  contaminação.	  



1.3	  Controle	  infra-‐estrutura	  

O	  que	  está	  em	  andamento	  
•  Instalação	  cobertura/telhado	  para	  área	  de	  transbordo.	  
•  Soluções	  para	  a	  gestão	  das	  lixeiras	  de	  praia.	  

Desafios	  ou	  oportunidades?	  

•  Manter	  o	  transbordo	  limpo	  e	  a	  cooperação	  da	  prefeitura.	  ExisEu	  uma	  falha	  no	  compromisso	  da	  prefeitura	  justamente	  
entre	  os	  dias	  1	  e	  12	  de	  janeiro,	  no	  que	  se	  refere	  à	  coleta	  dos	  sacos	  de	  resíduos	  da	  área	  de	  transbordo.	  



Porta	  de	  decisões	  
-‐	  para	  o	  caso	  de	  renovação	  da	  parceria	  no	  projeto:	  As	  lixeiras	  ecológicas,	  somam	  26	  cestos,	  distribuídos	  em	  13	  pares	  de	  lixeiras	  
divididas	  por	  orgânicos	  e	  recicláveis.	  A	  implantação	  desse	  sistema	  agregou	  ao	  nosso	  projeto	  uma	  nova	  função	  que	  é	  a	  separação	  e	  
pesagem	  de	  resíduos	  na	  área	  de	  transbordo.	  	  
	  
Mesmo	  havendo	  o	  trabalho	  de	  conscienEzação	  e	  educação	  ambiental,	  os	  resíduos	  coletados	  das	  lixeiras	  está,	  muitas	  vezes,	  
contaminado	  com	  os	  resíduos	  orgânicos	  descartados	  erroneamente	  nas	  lixeiras	  de	  recicláveis.	  	  
	  
Nesse	  senEdo,	  havendo	  conEnuidade	  do	  projeto	  julgamos	  essencial	  prever	  a	  contratação	  de	  uma	  dupla	  de	  coletores/separadores	  
de	  materiais	  e	  reforçar	  educação	  ambiental	  no	  que	  se	  refere	  ao	  uso	  das	  lixeiras.	  Dessa	  maneira,	  os	  agentes	  atuais	  mantém	  sua	  
atuação	  nas	  ruas	  e	  praias	  e	  na	  comunidade	  até	  que	  consolidemos	  o	  projeto,	  tenhamos	  mais	  moradores	  adotando	  lixeiras	  
domésEcas	  individuais	  e	  caminhando	  para	  a	  redução	  dos	  focos	  de	  micro-‐lixo	  e	  aumento	  da	  parEcipação	  popular	  na	  separação	  
correta	  dos	  resíduos	  sólidos	  e	  na	  organização	  de	  limpezas	  frequentes	  de	  praias.	  



-‐	  para	  o	  caso	  do	  encerramento	  da	  parceria:	  só	  será	  caracterizada	  se	  a	  Associação	  APEMA	  não	  puder	  repassar	  os	  recursos	  que	  
viabilizam	  o	  projeto.	  Nesse	  caso,	  executaremos	  a	  devolução	  de	  todo	  o	  patrimônio	  cedido	  para	  nosso	  uso	  durante	  a	  implantação	  do	  
projeto,	  incluso	  a	  devolução	  e	  restauração	  da	  área	  de	  transbordo,	  quadriciclo,	  carreta	  e	  lixeiras	  de	  madeira	  plásEca	  e	  
oficializaremos	  o	  desligamento	  dos	  agentes	  CLT	  do	  projeto.	  Estamos	  oEmistas	  quanto	  a	  conEnuidade	  do	  projeto,	  visto	  que	  existe	  
um	  campo	  enorme	  de	  desenvolvimento	  para	  consolidar	  o	  que	  já	  foi	  conquistado;	  no	  entanto,	  se	  o	  caso	  for	  de	  encerramento,	  
pedimos	  ser	  noEficados	  até	  a	  próxima	  semana	  para	  poder	  executar	  o	  desligamento	  de	  forma	  a	  respeitar	  os	  envolvidos	  na	  realização	  
do	  projeto	  e	  também,	  comunicar	  a	  comunidade.	  



2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
OPERACIONAL	  
LIMPEZAS	  



2.1	  Monitoramento	  

Limpeza	  nas	  praias	  
	  
Durante	  esse	  ciclo	  a	  dupla	  de	  agentes	  ambientais	  realizou	  dois	  iEnerários,	  o	  da	  
rota	  das	  lixeiras	  ecológicas	  e	  a	  rota	  de	  trechos	  de	  praia	  até	  completar	  todo	  o	  
iEnerário	  de	  praia	  abarcado	  pelo	  projeto,	  do	  Rio	  Carapitangui	  até	  Taipu	  de	  Fora.	  
	  
A	  atuação	  dos	  agentes	  nas	  limpezas	  de	  praias	  reErou,	  ao	  todo,	  623	  quilos	  de	  
resíduos,	  entre	  eles,	  dominaram	  resíduos	  de	  garrafas	  pet,	  outros	  Epos	  de	  
plásEcos,	  borrachas	  de	  sapatos	  e	  chinelos,	  pedaços	  de	  isopor	  e	  muito	  micro-‐lixo.	  
Pelo	  excesso	  de	  trabalho	  desse	  ciclo	  não	  houve	  recursos	  humanos	  disponíveis	  
para	  efetuar	  a	  separação	  dos	  resíduos,	  e	  as	  sacolas	  plásEcas	  foram,	  
posteriormente,	  coletadas	  pela	  caçamba	  da	  prefeitura.	  
	  
A	  dupla	  de	  AGENTES	  AMBIENTAIS	  conEnua	  abordando	  moradores	  e	  turistas	  
incenEvando	  a	  adoção	  de	  aEtudes	  ecológicas	  e	  conscientes	  e	  Erando	  dúvidas	  da	  
população	  e	  reforçando	  a	  autoria	  do	  projeto	  APEMA-‐AQUERÊ.	  Ouvimos	  relatos	  
informais	  de	  casos	  em	  que	  tem	  se	  confundido	  nossa	  iniciaEva	  com	  os	  recursos	  do	  
portal.	  	   Rastros	  de	  isopor	  na	  praia	  de	  Taipu	  de	  Fora.	  





Área	  percorrida	  pelos	  agentes	  na	  
limpeza	  de	  praias:	  do	  rio	  Carapitangui	  

até	  Taipu	  de	  Fora.	  



Resíduos	  coletados	  nas	  limpezas	  de	  praias.	  



Resíduos	  coletados	  nas	  limpezas	  de	  praias.	  



Limpeza	  das	  lixeiras	  ecológicas	  do	  
centro	  de	  Barra	  Grande	  
	  
Conforme	  previmos	  no	  ciclo	  anterior,	  montamos	  um	  plano	  de	  conEngência	  para	  
diferentes	  cenários.	  Adaptamos	  o	  plano	  de	  acordo	  com	  o	  recurso	  extra,	  pré-‐
aprovado	  pela	  Associação	  APEMA,	  e	  uElizamos	  parte	  da	  reserva	  para	  
complementar	  essa	  atuação.	  Ao	  todo,	  cobrimos	  15	  horas	  diárias	  de	  manutenção	  
das	  lixeiras,	  entre	  7h	  e	  0h	  de	  cada	  dia,	  no	  período	  de	  26	  de	  dezembro	  a	  12	  de	  
janeiro.	  
	  
ManEvemos	  um	  turno	  extra	  até	  o	  final	  do	  ciclo,	  dia	  21	  de	  janeiro,	  porém	  
diminuímos	  horários	  e	  frequência	  de	  limpeza.	  
	  
Durante	  esse	  período	  de	  recesso	  escolar,	  pudemos	  uElizar	  uma	  área	  do	  Colégio	  
Municipal	  Maria	  Amélia	  Pirajá	  	  para	  armazenar	  os	  sacos	  de	  resíduos	  reErados	  
durante	  as	  tardes	  e	  noites.	  Esses	  foram	  encaminhados	  diretamente	  para	  a	  
caçamba	  da	  prefeitura	  visto	  que	  os	  sacos	  coletados	  no	  dia	  primeiro	  de	  janeiro	  
ficaram	  no	  transbordo	  até	  dia	  12	  de	  janeiro,	  quando	  foram	  reErados	  após	  
frequentes	  contatos	  com	  o	  administrador	  público.	  
	  
	  
	  
	  

Lixeiras	  sendo	  uZlizadas.	  



O	  trabalho	  da	  manutenção	  das	  lixeiras	  ecológicas	  foi	  extenso	  e	  intensivo	  e	  teve	  a	  
cooperação	  da	  prefeitura	  na	  primeira	  rota	  do	  dia,	  entre	  6h	  e	  7h	  da	  manhã.	  
EsEmamos	  que	  essa	  cooperação	  da	  prefeitura	  reErou	  cerca	  de	  300	  sacos	  de	  
resíduos.	  Nossa	  equipe	  contratada	  pelo	  projeto,	  a	  DUPLA	  DE	  AGENTES	  
AMBIENTAIS	  executou	  suas	  funções	  normalmente,	  no	  período	  matuEno	  incluindo	  
duas	  rotas	  extras	  pelas	  lixeiras	  antes	  do	  final	  do	  turno.	  
	  
Ao	  todo,	  coletamos	  das	  LIXEIRAS	  ECOLÓGICAS	  o	  total	  de	  587	  sacolas	  de	  100	  litros	  
–	  sem	  contar	  a	  primeira	  coleta,	  efetuada	  pela	  prefeitura	  e	  encaminhada	  
diretamente.	  Faltou-‐nos	  recursos	  humanos	  suficientes	  para	  separar	  os	  resíduos	  e	  
efetuar	  a	  pesagem.	  Cada	  turno	  extra	  contou	  apenas	  com	  um	  agente	  ambiental	  e	  
sua	  função	  foi	  de	  manter	  lixeiras	  ecológicas	  e	  arredores	  das	  lixeiras,	  limpas	  e	  o	  
transporte	  das	  sacolas	  reEradas	  para	  o	  transbordo	  do	  colégio.	  
	  
Executamos	  o	  melhor	  que	  pudemos,	  pelos	  recursos	  que	  temos	  disponíveis.	  Do	  
retorno	  da	  comunidade,	  não	  obEvemos,	  até	  o	  momento	  nenhuma	  reclamação	  
formal	  ou	  informal	  sobre	  nossa	  atuação.	  Houve	  uma	  repercussão	  posiEva	  na	  
comunidade	  e	  nos	  senEmos	  cumpridores	  de	  nossa	  missão,	  visto	  que,	  em	  nossa	  
avaliação,	  contribuímos,	  significaEvamente,	  para	  diminuir	  o	  impacto	  humano	  na	  
península	  nesse	  período	  de	  festas,	  alta	  temporada.	  Aguardamos	  dados	  da	  
secretaria	  de	  turismo	  sobre	  quanEdade	  aproximada	  de	  visitantes,	  para	  podermos	  
estabelecer	  alguns	  dados	  sobre	  o	  volume	  e	  a	  quanEdade	  de	  lixeiras.	   Lixeiras	  sendo	  uZlizadas.	  



	  2.2	  Análise	  da	  gestão	  operacional	  limpezas	  	  
É	  uma	  preocupação	  mencionada	  desde	  o	  ciclo	  anterior	  a	  questão	  de	  os	  resíduos	  que	  coletamos	  pelas	  lixeiras	  do	  projeto	  estarem	  
sendo	  recolhidas	  e	  misturadas	  na	  caçamba	  da	  prefeitura,	  à	  vista	  dos	  usuários	  das	  lixeiras.	  
	  
No	  momento,	  é	  uma	  situação	  que	  vai	  além	  de	  nosso	  escopo	  –	  e	  possibilidade	  -‐	  de	  atuação.	  Para	  melhorar	  essa	  logísEca,	  
mencionamos	  no	  item	  1	  a	  hipótese	  de	  contratar	  uma	  nova	  dupla	  de	  colaboradores	  para	  executar	  o	  trabalho	  da	  separação	  dos	  
resíduos	  das	  lixeiras	  ecológicas.	  Com	  isso,	  outras	  roEnas	  de	  trabalho,	  necessidades	  e	  recursos	  são	  requisitados.	  Reforçamos	  nosso	  
pedido	  de	  entender	  a	  visão	  da	  associação	  APEMA	  sobre	  essa	  desEnação	  do	  que	  sai	  de	  nossas	  lixeiras	  e	  como	  é	  encaminhada.	  	  
	  
Em	  paralelo	  ao	  nosso	  trabalho	  em	  parceria,	  também	  mencionamos	  no	  úlEmo	  relatório	  que	  estamos	  reformulando	  nosso	  trabalho	  
de	  Coleta	  SeleEva.	  Com	  um	  trabalho	  melhor	  desenvolvido	  com	  os	  catadores,	  podemos	  melhorar	  a	  qualidade	  da	  desEnação	  dos	  
resíduos	  que	  estamos	  coletando	  através	  das	  lixeiras	  do	  projeto	  e,	  a	  parEr	  disso,	  ampliar	  implantação	  de	  lixeiras,	  área	  de	  atuação,	  
implantar	  PEV’s	  nos	  bairros	  mais	  habitados	  da	  península	  e	  trabalhar	  coordenadamente	  e	  diretamente	  com	  os	  catadores.	  
	  
Uma	  situação	  específica	  que	  tem	  ocorrido,	  desde	  a	  instalação	  de	  3	  duplas	  de	  lixeiras	  nos	  arredores	  do	  píer	  é	  que	  elas	  são	  
rapidamente	  preenchidas	  pelo	  descarte	  dos	  visitantes	  que	  chegam	  com	  as	  escunas	  que	  passeiam	  pelas	  ilhas;	  é	  um	  grande	  volume	  
de	  pessoas	  e	  não	  há	  lixeira	  suficiente	  para	  esse	  volume.	  Percebeu-‐se	  que	  a	  maioria	  dos	  visitantes	  chegam	  já	  com	  suas	  sacolinhas	  
para	  depositarem	  nas	  lixeiras.	  	  
	  
Conversamos	  pessoalmente	  com	  o	  presidente	  da	  Associação	  dos	  barcos	  de	  passeio	  sobre	  a	  possibilidade	  de	  abarcar	  uma	  estrutura	  
onde	  as	  próprias	  escunas	  se	  responsabilizem	  pela	  gestão	  de	  resíduos	  de	  seus	  usuários.	  
	  
Estamos	  trabalhando	  na	  formalização	  via	  e-‐mail	  dessa	  recomendação,	  de	  forma	  amigável,	  para	  que	  ela	  seja	  sugerida	  aos	  
associados	  e	  adotada	  pelos	  barcos	  de	  passeio.	  



O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Gestão	  ampliada	  das	  lixeiras	  ecológicas	  do	  centro	  de	  Barra	  Grande,	  durante	  a	  alta	  temporada.	  

DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
Em	  cinco	  meses	  de	  projeto,	  temos	  absoluta	  certeza	  de	  que	  o	  projeto	  é	  relevante	  e	  necessita	  ser	  desenvolvido	  mais	  
profundamente	  e	  reformulado	  para	  abarcar	  as	  soluções	  para	  as	  questões	  de	  separação	  de	  resíduos,	  gestão	  final	  dos	  
resíduos	  sólidos	  das	  lixeiras	  do	  projeto	  e	  responsabilizações	  perante	  sua	  manutenção	  a	  longo	  prazo.	  
	  
Visitamos	  mais	  uma	  vez	  os	  catadores	  no	  lixão.	  É	  uma	  triste	  realidade	  as	  condições	  de	  trabalho	  em	  que	  se	  encontram.	  
Contando	  que	  parte	  de	  nosso	  trabalho	  é	  encaminhar	  os	  resíduos	  recicláveis	  para	  esses	  esEmados	  trabalhadores,	  mais	  
uma	  vez,	  insisEmos	  na	  conEnuidade	  do	  projeto	  e	  ampliação	  de	  equipe	  e	  recursos	  para	  melhorar	  essa	  ponte	  entre	  os	  
resíduos	  que	  estamos	  coletando	  e	  o	  encaminhamento	  direto	  aos	  catadores.	  

2.3	  Controle	  operacional	  limpeza	  



Porta	  de	  decisões	  
EsEmamos	  um	  grande	  fluxo	  de	  pessoas	  durante	  esse	  mês,	  até	  o	  Carnaval.	  É	  essencial	  pensarmos	  na	  conEnuação	  do	  plano	  de	  
conEngência	  e	  uma	  extensão	  do	  plano	  para	  o	  Carnaval,	  que	  é	  entre	  24	  e	  28	  de	  fevereiro.	  



3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  Monitoramento	  Educação	  Ambiental	  

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  COMUNIDADE	  
	  
Nosso	  trabalho	  de	  educação	  ambiental	  deste	  ciclo	  concentrou-‐se	  no	  contato	  oral	  e	  trabalhou	  a	  conscienEzação	  ambiental,	  
separação	  de	  resíduos	  e	  na	  divulgação	  das	  lixeiras	  ecológicas	  do	  projeto.	  	  
	  
Um	  ponto	  negaEvo	  observado	  é	  que	  muitos	  usuários	  não	  estão	  descartando	  os	  resíduos	  corretamente.	  Esse	  comportamento	  
errôneo	  dificulta	  o	  trabalho	  dos	  catadores	  e	  prejudica	  a	  gestão	  desses	  resíduos.	  É	  sabido	  que	  um	  trabalho	  frequente	  de	  
educação	  ambiental	  deve	  ser	  manEdo	  para	  provocar	  mudanças	  de	  comportamento.	  
	  
Nesse	  senEdo,	  estamos	  elaborando	  um	  reforço	  impresso	  para	  incenEvar	  a	  separação	  de	  resíduos	  nas	  lixeiras	  do	  projeto.	  
Em	  paralelo,	  manEvemos	  uma	  atuação	  constante	  nas	  pousadas	  e	  pontos	  comerciais,	  a	  maioria,	  recepEva	  às	  recomendações	  
propostas.	  Nossa	  avaliação	  das	  visitas	  é	  de	  que	  muitas	  pousadas	  e	  estabelecimentos	  comerciais	  precisam	  melhorar	  sua	  logísEca	  
interna	  de	  gestão	  de	  resíduos.	  Logo	  aqui,	  estabelecemos	  mais	  um	  foco	  que	  devemos	  trabalhar	  assiduamente	  para	  se	  
desenvolver.	  	  



Desenvolvemos	  o	  cartão	  postal	  de	  espmulo	  à	  separação	  de	  
resíduos	  residenciais	  que,	  por	  tabela,	  reforça	  o	  descarte	  
correto	  quando	  usar	  as	  lixeiras	  ecológicas	  da	  vila.	  Reforçamos	  
o	  tema	  da	  separação	  e	  bom	  uso	  das	  lixeiras	  no	  programa	  Barra	  
Ambiental,	  da	  Associação	  Aquerê.	  

Cartão	  postal	  com	  informações	  
sobre	  descarte	  correto	  dos	  resíduos	  



3.1	  Monitoramento	  Educação	  Ambiental	  

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL,	  APOIO	  AO	  PROJETO	  
DA	  ASSOCIAÇÃO	  DE	  ALGODÕES	  
	  
Estamos	  acompanhando	  remotamente	  esse	  
desenvolvimento	  e	  sua	  realização	  está	  sendo	  
progressiva.	  Certos	  de	  que	  existe	  um	  compromisso	  
entre	  a	  Associação	  APEMA	  e	  a	  Associação	  de	  Algodões	  
perante	  o	  demonstraEvo	  desse	  trabalho,	  
mencionamos	  nosso	  apoio	  cedendo	  camisetas	  do	  
projeto	  e	  nos	  colocando	  à	  disposição	  para	  colaborar,	  
onde	  for	  preciso,	  no	  que	  pudermos.	  
	  
Fomos	  informados	  de	  que	  a	  educadora	  ambiental	  tem	  
feito	  visitas	  aos	  moradores	  e	  trabalhado	  a	  questão	  da	  
separação	  dos	  resíduos.	  Os	  PEV’s	  estão	  em	  vias	  de	  
conclusão	  de	  montagem	  e	  logo,	  os	  próximos	  passos	  
serão	  iniciados.	  

Agente	  ambiental	  durante	  ação	  porta	  a	  porta	  em	  Algodões.	  



3.2	  Avaliação	  Educação	  Ambiental	  

Avaliamos	  posiEvamente	  o	  trabalho	  realizado	  durante	  esse	  ciclo.	  SenEmos	  que	  o	  trabalho	  online	  tem	  sido	  um	  ponto	  de	  apoio	  
muito	  importante	  reforçando	  os	  conceitos	  dos	  3	  R’s	  e	  de	  toda	  a	  responsabilidade	  que,	  todos,	  temos	  perante	  a	  geração	  e	  
desEnação	  dos	  resíduos.	  
	  
A	  atuação	  direta	  é	  também	  uma	  das	  maneiras	  mais	  efeEvas	  de	  obtermos	  engajamento	  comunitário.	  Esse	  contato	  é	  
indispensável,	  no	  decorrer	  de	  todo	  o	  projeto	  e	  está	  sendo	  realizado	  por	  toda	  a	  equipe,	  pelos	  agentes	  ambientais	  em	  suas	  
roEnas	  de	  trabalho,	  abordando	  pessoas	  conforme	  trajeto	  do	  dia	  e	  pela	  educadora	  ambiental	  em	  visitas	  aos	  pontos	  de	  
comércio,	  pousadeiros,	  representantes	  dos	  barcos	  de	  passeio	  e	  motoristas	  de	  jardineiras.	  	  	  
	  
O	  trabalho	  voluntário	  foi	  nulo	  durante	  o	  quinto	  ciclo	  devido	  a	  alta	  temporada,	  onde	  a	  maioria	  da	  comunidade	  está	  
compromeEda	  com	  outros	  afazeres.	  



3.3	  Controle	  Educação	  Ambiental	  	  

Consideramos	  essencial	  enriquecer	  o	  projeto	  promovendo	  oficinas	  de	  grande	  porte,	  com	  convidados	  relevantes	  ao	  tema,	  
mobilizando	  a	  equipe	  para	  a	  divulgação,	  organização	  e	  registros	  visuais	  dessas	  aEvidades	  para	  retroalimentação	  na	  
comunidade,	  marcando	  projeto,	  incenEvando	  redução	  de	  consumo,	  separação	  e	  correto	  descarte	  de	  resíduos	  sólidos;	  e	  
reciclagem.	  Não	  existe	  recurso	  disponível,	  atualmente,	  para	  essas	  ações.	  É	  essencial	  discuErmos	  um	  ajuste	  orçamentário,	  
no	  caso	  da	  renovação	  do	  termo	  para	  que	  essas	  aEvidades	  tenham	  maior	  impacto	  na	  comunidade,	  e	  que	  seja	  uma	  via	  de	  
transmissão	  de	  novas	  habilidades	  e	  conhecimento	  para	  os	  moradores	  da	  península.	  
	  

O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Material	  de	  reforço	  educação	  ambiental	  em	  produção	  gráfica.	  



DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
Manter	  o	  programa	  aEvo	  para	  que	  se	  torne	  uma	  referência	  na	  península.	  Para	  ser	  uma	  referência	  na	  península,	  precisamos	  melhorar	  
a	  logísEca	  da	  coleta,	  para	  melhorar	  essa	  logísEca	  dependemos	  de	  atores	  externos	  ao	  nosso	  projeto,	  desde	  gestão	  pública	  até	  uma	  
organização	  cooperada	  de	  catadores	  e	  muitos	  recursos	  qsicos	  e	  financeiros.	  	  
	  
No	  relatório	  do	  ciclo	  4	  expomos	  essa	  preocupação	  em	  evoluir,	  conjuntamente,	  com	  esses	  atores;	  visto	  que	  não	  podemos	  gerir	  os	  
resíduos	  da	  península.	  Não	  é	  o	  objeEvo	  de	  nosso	  projeto,	  nem	  temos	  capacidade	  qsica	  ou	  técnica	  para	  isso.	  
	  
Um	  “adiEvo”	  que	  recebemos	  ao	  coletar	  os	  resíduos	  recicláveis	  das	  lixeiras	  do	  projeto	  são	  os	  resíduos	  orgânicos,	  que	  alguns	  usuários	  
estão	  depositando	  nas	  lixeiras	  de	  recicláveis.	  Interfere	  diretamente	  na	  logísEca	  do	  trabalho	  da	  dupla	  de	  agentes	  ambientais.	  	  
	  
A	  educação	  ambiental	  frequente,	  em	  escolas	  e	  comunidade,	  mostra	  bons	  resultados	  e	  deve	  ser	  manEda.	  Para	  os	  casos	  de	  grande	  
fluxo	  de	  visitantes,	  analisamos	  ser	  uma	  alternaEva	  contratar	  agentes	  temporários	  para	  permanecer	  nos	  pontos	  das	  lixeiras	  e	  abordar	  
usuários	  informando	  o	  correto	  uso	  das	  mesmas–	  explicar	  toda	  a	  sinalização	  gráfica	  e	  infográfica	  disponível	  nesses	  pontos.	  
	  
Podemos	  constatar,	  através	  do	  trabalho	  em	  campo,	  que	  essa	  iniciaEva	  de	  oferecer	  educação	  ambiental	  aplicada	  e	  em	  forma	  de	  ações	  
práitcas,	  diárias,	  com	  os	  agentes	  ambientais	  torna	  o	  trabalho	  esEmulante	  visto	  que	  nosso	  projeto	  reErou	  das	  ruas	  mais	  de	  6	  
TONELADAS	  de	  resíduos,	  em	  apenas	  cinco	  meses	  de	  trabalho	  e	  têm	  provocado	  a	  população,	  para	  uma	  ação	  conjunta	  mais	  aEva	  e	  
aberto	  discussões	  sobre	  as	  responsabilidades	  individuais	  e	  coleEvas	  que	  temos	  em	  relação	  aos	  resíduos	  que	  geramos.	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  
DIVULGAÇÃO	  



4.1	  Monitoramento	  divulgação	  	  

Atacamos,	  virtualmente,	  também	  a	  questão	  da	  separação	  de	  resíduos.	  O	  tema	  foi	  explorado	  desde	  dentro	  de	  domicílios	  até	  
o	  correto	  uso	  das	  lixeiras,	  reforçando	  os	  pontos	  educaEvos	  expostos	  com	  as	  lixeiras	  duplas.	  
	  
Uma	  grande	  repercussão	  sobre	  nosso	  projeto	  deu-‐se	  durante	  o	  período	  de	  maior	  fluxo	  na	  península,	  o	  período	  entre	  as	  
comemorações	  natalinas	  e	  do	  réveillon,	  onde	  a	  equipe	  trabalhou	  dia	  e	  noite	  para	  garanEr	  que	  as	  lixeiras	  não	  se	  
transformassem	  em	  focos	  de	  lixo	  e	  micro-‐lixo.	  Essa	  divulgação	  e	  reação	  dos	  usuários	  e	  beneficiários	  das	  lixeiras	  foram	  
posiEvas	  e	  atraiu	  reconhecimento	  nas	  mídias	  sociais.	  



Grupo	  fechado	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva	  

William	  

Grupo	  virtual	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva:	  683	  membros	  
em	  dois	  meses	  de	  aZvação.	  

O	  grupo	  possibilita	  maior	  repercussão	  do	  trabalho,	  retorno	  espontâneo	  de	  beneficiários	  do	  projeto,	  críEcas	  e	  sugestões.	  O	  
passo	  seguinte	  é	  interagir	  mais	  intensamente	  e	  esEmular	  a	  organização	  de	  muErões	  de	  limpezas	  de	  ruas	  e	  praias,	  troca	  de	  
informações	  para	  melhorias	  na	  península,	  divulgação	  de	  encontros,	  eventos	  e	  oficinas.	  Em	  apenas	  dois	  meses	  de	  
implantação,	  somamos	  683	  usuários,	  sendo	  a	  maioria	  da	  região	  da	  península	  e	  amigos	  da	  península.	  

Grupo	  virtual	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva:	  ciclo	  anterior	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  18/01	  
Dicas	  sobre	  reciclagem	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  17/01	  
Dicas	  sobre	  reciclagem	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  18/01	  
Dicas	  sobre	  reciclagem	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  12/01	  
Tempo	  de	  decomposição	  materiais	  



	  	  	  	  	  	  

MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  05/01	  
Separação	  correta	  resíduos	  



	  	  	  	  	  	  

MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  05/01	  
Separação	  correta	  resíduos	  



	  	  	  	  	  	  

MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  21/12	  
Total	  de	  resíduos	  coletados	  



4.2	  Análise	  Divulgação	  

As	  divulgações	  via	  internet	  recebem	  muitos	  comentários	  e	  geram,	  também,	  contatos	  via	  mensagens.	  Manter	  a	  presença	  online	  é	  
uma	  estratégia	  que	  deve	  ser	  manEda	  e	  ampliada.	  EsEmular	  os	  canais	  esEmula	  a	  parEcipação	  comunitária	  e	  a	  adesão	  ao	  
programa.	  
	  
Um	  assunto	  de	  grande	  importância	  é	  a	  questão	  da	  autoria	  do	  projeto.	  Mencionamos	  nesse	  relatório	  que	  existe	  uma	  certa	  
confusão	  sobre	  nossas	  lixeiras	  e	  os	  recursos	  do	  portal	  da	  prefeitura.	  Mesmo	  realizando	  a	  abordagem	  aos	  recepcionistas	  do	  portal,	  
está	  claro	  que	  parte	  da	  população	  está	  confusa	  sobre	  autoria	  do	  projeto,	  origem	  das	  lixeiras.	  
	  
É	  uma	  questão	  delicada	  pois	  não	  temos	  como	  provar	  a	  origem	  dessa	  orientação	  à	  recepção	  do	  portal,	  mas	  ouvimos	  relatos	  de	  
pessoas	  que	  afirmaram	  terem	  sido	  informadas	  que	  as	  lixeiras	  fazem	  parte	  dos	  recursos	  do	  portal!	  
	  
Solicitamos	  à	  Associação	  APEMA	  redigir	  conjuntamente	  conosco	  um	  comunicado	  público	  para	  desfazer	  esse	  mal-‐entendido.	  A	  
Associação	  Aquerê	  vai	  se	  pronunciar	  publicamente	  porque	  não	  recebe	  recursos	  da	  prefeitura.	  Aguardamos	  seu	  parecer	  sobre	  
esse	  assunto	  de	  grande	  importância.	  
	  
Nossa	  newslewer	  bimestral	  está	  programada	  para	  o	  úlEmo	  ciclo	  desse	  período	  para	  que	  a	  população	  tenha	  ciência	  de	  próximos	  
passos	  e	  desdobramentos.	  



4.3	  Controle	  Divulgação	  

O	  que	  está	  em	  andamento	  
-‐	  Finalização	  edição	  vídeo	  descarte	  correto	  de	  resíduos.	  
-‐	  Newslewer	  bimestral.	  
-‐	  Cartaz	  A4	  reforço	  sobre	  descarte	  correto	  nas	  lixeiras	  ecológicas.	  

DESAFIOS	  ou	  oportunidades?	  
Manter	  os	  canais	  aEvos,	  parEcipaEvos	  e	  enviar	  espmulos	  frequentes	  à	  comunidade	  chamando	  para	  as	  ações	  práEcas.	  	  
	  
Voltar	  a	  trabalhar	  em	  parceria	  com	  escolas	  para	  que	  o	  trabalho	  realizado	  dentro	  da	  escola	  seja	  reproduzido	  nos	  domicílios	  e	  
refleEdos,	  posiEvamente	  no	  ambiente,	  nas	  ruas	  dos	  bairros,	  nas	  praias.	  
	  
Transparência	  das	  aEvidades,	  inclusive	  das	  fragilidades	  do	  projeto,	  para	  que	  possamos,	  juntos,	  evoluir	  para	  as	  condições	  ideais	  de	  
descarte	  de	  resíduos.	  Entendemos	  que	  a	  parceria	  com	  a	  população	  pode	  influenciar	  a	  gestão	  pública	  a	  acelerar	  seus	  próprios	  
processos	  de	  manuseio	  dos	  resíduos,	  até,	  finalmente,	  a	  exEnção	  do	  “lixão”	  dentro	  da	  APA	  da	  península.	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  -‐	  Plano	  de	  ConZngência	  



Impressões	  equipe	  Aquerê	  Ambiental	  
Renovação,	  Ação!	  
	  	  
Que	  2017	  seja	  tão	  produEvo	  quanto	  2016.	  Agradecemos	  a	  oportunidade	  da	  parceria	  pois	  ela	  ampliou	  nossos	  horizontes,	  
apontou	  nossas	  limitações	  e	  nos	  possibilitou	  agir!	  	  
	  
Há	  críEcas?	  Com	  certeza	  há,	  e	  elas	  são	  úteis	  e	  extremamente	  valiosas	  para	  aqueles	  que	  desejam	  evoluir	  e	  nós	  desejamos.	  Claro,	  
a	  forma	  influencia	  a	  mensagem.	  Que	  possamos,	  também,	  nos	  desenvolver	  de	  forma	  compreensiva	  e	  respeitosa.	  
	  
Desenvolver.	  Desabrochar.	  Crescer,	  e	  de	  novo,	  se	  desenvolver.	  
	  
É	  assim	  que	  esEmamos	  esse	  grandioso	  projeto.	  Momentos	  de	  grande	  tensão,	  momentos	  de	  completa	  graEdão.	  
	  
Como	  uma	  semente	  que	  desabrocha	  e	  ultrapassa	  o	  solo	  em	  direção	  ao	  sol.	  Esse	  é	  o	  caminho.	  Assim,	  seguimos.	  Confiantes	  que	  o	  
trabalho	  executado	  até	  aqui	  tocou	  os	  corações	  de	  muitos	  amigos	  e	  moradores	  a	  península.	  
	  
Assim,	  entre	  esperança,	  reflexão	  do	  caminho	  percorrido	  e	  ação,	  seguimos.	  	  
	  
Feliz	  2017!	  Feliz	  ano	  novo	  para	  nossa	  Península.	  Que	  a	  esperança	  brote	  por	  todos	  os	  cantos.	  Que	  a	  união	  faça	  a	  força.	  A	  força	  do	  
bem!	  
	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental	  


