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Introdução	  

Saudações,	  caros	  parceiros	  da	  Associação	  APEMA.	  
	  
Encerra-‐se	  nesse	  ciclo,	  o	  sexto	  período	  do	  Projeto	  de	  Proteção	  e	  
Preservação	  da	  Península	  de	  Maraú,	  elaborado	  e	  executado	  através	  
da	  parceria	  APEMA-‐AQUERÊ.	  
	  
Percorremos	  caminhos	  que	  não	  haviam	  sido	  explorados	  com	  tanta	  
intensidade	  e	  frequência,	  em	  respeito	  aos	  resíduos	  sólidos	  gerados	  
na	  península.	  Em	  primeiro	  lugar,	  as	  lixeiras	  ecológicas	  doadas	  pela	  
APEMA	  para	  integrar	  o	  projeto	  são,	  desde	  seu	  primeiro	  dia	  de	  uso,	  
uma	  importante	  contribuição	  para	  toda	  a	  comunidade,	  para	  a	  
valorização	  do	  centro	  comercial	  de	  Barra	  Grande	  e,	  principalmente,	  
para	  reforçar	  a	  educação	  ambiental	  sobre	  separação	  e	  descarte	  de	  
resíduos	  sólidos,	  em	  especial,	  embalagens	  pós-‐consumo.	  	  
	  
Introduzimos	  uma	  dupla	  de	  agentes	  ambientais	  que	  impactaram	  
posiPvamente	  a	  comunidade,	  trazendo	  uma	  modalidade	  de	  ação	  
inédita,	  através	  de	  limpeza	  sistemáPca	  de	  micro-‐lixo,	  atuação	  porta-‐
a-‐porta	  durante	  limpezas,	  limpezas	  de	  praias	  semanais,	  estudo	  de	  
pontos	  críPcos	  e	  troca	  de	  informações	  com	  a	  comunidade,	  em	  todas	  

suas	  nuances,	  faixas	  etárias:	  adultos,	  crianças,	  pousadeiros,	  
comerciantes,	  pescadores,	  representante	  de	  associações	  e	  turistas.	  	  
	  
Tendo,	  nosso	  projeto-‐piloto,	  sido	  implantado	  em	  Barra	  Grande	  e	  
Taipu	  de	  Fora,	  temos	  a	  certeza	  de	  que	  o	  tempo	  foi	  curto	  para	  
sensibilizar	  todos	  os	  corações,	  mas	  com	  certeza,	  causou	  um	  grande	  
impacto	  posiPvo,	  e	  como	  resultado,	  temos	  as	  ruas	  e	  praias	  mais	  
limpas,	  pessoas	  mais	  conscientes	  de	  sua	  responsabilidade	  para	  com	  os	  
resíduos	  gerados	  por	  elas	  mesmas	  e	  procuramos	  transmiPr	  
informações	  práPcas	  para	  mudanças	  de	  comportamento,	  através	  do	  
conteúdo	  gerado	  pelo	  projeto.	  	  
	  
A	  jornada	  é	  longa,	  há	  muito	  mais	  a	  ser	  feito,	  seguimos	  com	  esse	  foco,	  
aPngir	  mais	  pessoas,	  acordar	  aqueles	  que	  ainda	  estão	  dormentes	  nas	  
questões	  ambientais.	  	  
	  
Agradecemos	  a	  confiança	  que	  nos	  foi	  depositada,	  seguimos	  em	  
cooperação.	  	  
	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental.	  



1.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  INFRA-‐ESTRUTURA	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  infra-‐estrutura	  
	  

LIXEIRAS	  MADEIRA	  PLÁSTICA	  –	  LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  -‐	  TRANSBORDO	  
	  
Passado	  o	  período	  de	  maior	  fluxo	  na	  península,	  concentramos	  parte	  deste	  ciclo	  em	  ampliar	  
a	  quanPdade	  de	  lixeiras	  de	  pneus	  para	  agregar	  ao	  projeto.	  Consideramos	  que	  as	  lixeiras	  do	  
projeto	  reforçam	  os	  conceitos	  da	  educação	  ambiental,	  sendo,	  a	  lixeira	  de	  madeira	  plásPca	  
fruto	  de	  reciclagem	  e	  a	  lixeira	  de	  pneus,	  fruto	  de	  reaproveitamento.	  
	  
Existe	  uma	  grande	  potencialidade	  de	  envolver	  a	  comunidade	  mais	  profundamente,	  na	  
gestão	  das	  lixeiras	  de	  pneus.	  Conseguimos	  despertar	  o	  interesse	  de	  moradores	  para	  que	  se	  
tornem	  os	  guardiões,	  padrinhos	  das	  lixeiras,	  responsáveis	  por	  sua	  manutenção.	  
	  
As	  primeiras	  instaladas	  já	  possuem	  padrinhos	  e	  outros	  moradores	  já	  nos	  contataram	  
manifestando	  interesse	  em	  cuidar	  das	  lixeiras	  próximas	  às	  suas	  propriedades	  ou	  
estabelecimentos	  beira-‐mar.	  É	  uma	  solução	  de	  baixo	  custo	  e	  alto	  valor	  comunitário	  visto	  
que	  a	  co-‐criação	  reforça	  o	  conceito	  da	  sociedade	  civil	  organizada	  e	  a	  comunidade	  reunida	  
para	  reduzir	  os	  impactos	  dos	  resíduos	  descartados	  nas	  praias.	  

Lixeiras	  instaladas	  em	  ruas	  e	  praias	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  infra-‐estrutura	  
	  
Próximo	  passo	  será	  criar	  uma	  estação	  educaPva	  de	  separação	  de	  resíduos	  para	  instalar	  em	  local	  próximo	  ao	  centro	  cultural;	  
agregando	  essa	  roPna	  à	  roPna	  diária	  da	  limpeza	  das	  lixeiras	  da	  vila.	  

Modelo	  de	  PEV	  



Área	  de	  transbordo	  



1.1	  Monitoramento	  	  
Gestão	  da	  infra-‐estrutura	  

Quadriciclo	  e	  carreta	  Praia	  Limpa	  

QUADRICICLO	  -‐	  CARRETA	  
	  
O	  quadriciclo	  teve	  sua	  úlPma	  revisão	  efetuada	  no	  
dia	  25	  de	  janeiro.	  A	  carreta	  está	  em	  perfeito	  
funcionamento.	  
	  
A	  sinalização	  da	  carreta	  precisará	  ser	  refeita,	  visto	  
que	  a	  constante	  manipulação,	  efeitos	  do	  sol	  e	  da	  
chuva	  e	  uso	  pelas	  vias	  esburacadas	  contribuiu	  para	  
seu	  desgaste.	  



1.2	  Análise	  de	  gestão	  de	  infra-‐estrutura	  

No	  decorrer	  do	  semestre	  desenvolvemos	  uma	  série	  de	  
roPnas	  para	  a	  gestão	  e	  controle	  desses	  patrimônios.	  
	  
Considerando	  que	  iniciamos	  esse	  projeto	  sem	  nenhum	  
histórico	  dessa	  natureza,	  essas	  roPnas	  foram	  criadas	  e	  
amadurecidas	  a	  parPr	  das	  ocorrências	  diárias	  e	  foram	  
implantadas	  progressivamente.	  	  
	  
Em	  se	  tratando	  da	  manutenção	  dessa	  infra-‐estrutura,	  ela	  
está	  sendo	  feita	  pela	  equipe	  de	  gestão,	  visto	  que	  não	  há	  
verbas	  ou	  recursos	  humanos	  específicos	  para	  esse	  fim.	  As	  
manutenções	  incluem	  reforçar	  os	  aros,	  subsPtuir	  placas	  ou	  
refazer	  frames	  das	  placas.	  
	  
Manter	  os	  bens	  adquiridos	  em	  perfeito	  estado	  contribui	  
para	  a	  credibilidade	  do	  projeto,	  existe	  muitas	  vozes	  na	  
comunidade	  reconhecendo	  esse	  cuidado.	  

Planilhas	  de	  controle	  



1.3	  Controle	  infra-‐estrutura	  

O	  que	  está	  em	  andamento	  
•  Obter	  aprovação	  do	  concessor	  do	  terreno	  para	  a	  implementação	  do	  telhado.	  
•  Obter	  aprovação	  de	  verba	  desPnada	  a	  essa	  implementação.	  

Desafios	  ou	  oportunidades?	  

•  Manter	  a	  qualidade	  do	  projeto,	  com	  orçamento	  e	  recursos	  humanos	  reduzidos.	  



2.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  OPERACIONAL	  LIMPEZAS	  



2.1	  Monitoramento	  
LIMPEZA	  NAS	  PRAIAS	  E	  RUAS,	  LIXEIRAS	  ECOLÓGICAS,	  
LIXEIRAS	  DE	  PNEUS	  
	  
Nesse	  ciclo,	  rePramos	  das	  ruas	  e	  praias	  da	  área	  de	  cobertura	  do	  
projeto	  mais	  de	  uma	  tonelada	  de	  micro-‐lixo;	  mais	  uma	  vez,	  
tendo	  o	  plásPco	  como	  o	  campeão	  de	  resíduos	  espalhados.	  
	  
A	  limpeza	  das	  lixeiras	  ecológicas	  está	  sendo	  feita	  em	  
coordenação	  com	  a	  presença	  da	  caçamba	  da	  prefeitura,	  que	  
recebe	  os	  sacos	  das	  lixeiras	  e	  envia	  diretamente	  ao	  aterro	  da	  
prefeitura.	  

Agentes	  ambientais	  durante	  a	  limpeza	  





Focos	  de	  lixo	  nas	  ruas	  



Coleta	  de	  resíduos	  



Pesagem	  e	  colocação	  de	  placa:	  ‘Passamos	  por	  aqui’	  



Em	  seis	  meses	  de	  
projeto,	  rePramos	  das	  
ruas	  e	  das	  praias	  o	  
total	  de	  6.528	  kg	  de	  
resíduos	  MAIS	  835	  
SACOS	  DE	  LIXO	  de	  
100l,	  rePrados	  das	  
lixeiras	  ecológicas.	  



Valores	  por	  quilo	  (aprox.)	  
	  
Metal	  (latas) 	  R$	  1,50	  (kg)	  
Vidro 	   	  R$	  0,25	  (un.)	  
Papel 	   	  R$	  0,10	  (kg)	  
PlásPco 	  R$	  0,35	  (kg)	  

Simulação	  valores	  arrecadados	  
com	  a	  venda	  de	  resíduos	  

R$	  153,00	  

R$	  8,50	  

R$	  3,80	  

R$	  247,80	  

TOTAL:	   R$	  413,10	  

R$	  972,00	  

R$	  135,50	  

R$	  69,60	  

R$	  1.321,60	  

TOTAL:	   R$	  2.498,70	  

CICLO	  6	   CICLO	  1	  AO	  6	  

“Lixo	  é	  recurso!”	  Essa	  simulação	  é	  
para	  efeito	  ilustratvo	  visto	  que	  existe	  
um	  manuseio	  específico	  e	  quantdades	  
mínimas	  para	  a	  venda	  do	  material.	  
Hoje,	  são	  os	  catadores	  que	  fazem	  a	  
seleção,	  armazenamento	  e	  
escoamento	  do	  material.	  



Conforme	  relatado	  no	  ciclo	  anterior,	  para	  melhorar	  a	  
roPna	  operacional,	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  separação	  
de	  resíduos	  das	  lixeiras	  de	  madeira	  plásPca,	  
necessitamos	  adicionar	  uma	  nova	  modalidade	  na	  
operação	  que	  é	  o	  manuseio	  pós-‐coleta	  das	  lixeiras.	  
	  	  
Esse	  manuseio	  não	  é	  necessário	  nas	  limpezas	  de	  ruas	  
e	  praias	  pois,	  nessa	  modalidade,	  os	  resíduos	  são	  
separados	  simultâneamente	  à	  coleta.	  E	  pesados	  e	  
registrados	  na	  planilha	  de	  controle,	  excessão	  do	  
período	  do	  final	  do	  ano	  onde	  não	  foi	  possível	  
executar	  a	  separação	  e	  coleta	  de	  dados	  específicos.	  
	  	  
O	  desPno	  final	  desses	  resíduos	  conPnua	  sendo	  via	  
caçamba	  pública	  aos	  catadores	  do	  ‘lixão’.	  

Exemplo	  de	  separação	  de	  resíduos	  



Área	  percorrida	  pelos	  agentes	  na	  
limpeza	  de	  praias	  e	  ruas	  de	  Taipu	  de	  Fora	  

e	  Barra	  Grande,	  respectvamente	  



LIMPEZA	  DE	  PONTOS	  CRÍTICOS	  
	  
Essa	  modalidade	  foi	  criada	  com	  o	  intuito	  de	  
estudarmos	  e	  entendermos	  as	  origens	  e	  os	  
moPvos	  que	  levam	  à	  recorrência	  de	  descarte	  
indevido	  em	  alguns	  pontos.	  
	  	  
Até	  o	  momento	  enumeramos	  15	  pontos	  críPcos	  
recorrentes	  e	  são	  esses	  pontos	  que	  visitamos	  
esporadicamente	  para	  conversar	  com	  
moradores	  do	  entorno	  e	  colaborar	  com	  
soluções	  para	  a	  exPnção	  desses	  focos.	  

2.1	  Monitoramento	  

Mapeamento	  pontos	  crítcos	  



Mapeamento	  pontos	  crítcos	  



	  2.2	  Análise	  da	  gestão	  operacional	  limpezas	  	  

A	  área	  de	  cobertura	  do	  projeto	  e	  suas	  nuances	  de	  execução	  torna	  a	  aPvidade	  complexa,	  razão	  de	  haver	  um	  controle	  de	  gestão	  
para	  que	  a	  execução	  seja	  bem	  feita,	  para	  que	  os	  dados	  não	  sejam	  perdidos	  durante	  o	  ciclo;	  em	  adicional,	  temos	  que	  sobreolhar	  
o	  trabalho	  executado	  pelos	  agentes	  ambientais,	  corrigir	  roPnas,	  conferir	  dados,	  controle	  sob	  patrimônio	  do	  projeto	  e	  
operacional,	  como	  revisão	  do	  quadriciclo,	  abastecimento,	  compras	  de	  materiais,	  epi’s	  e	  solucionar	  outras	  ocorrências	  que	  
surgem	  no	  decorrer	  de	  cada	  ciclo	  e	  que	  não	  são	  de	  responsabilidade	  dos	  agentes.	  
	  
Mais	  uma	  vez	  ressaltamos	  o	  grande	  impacto	  causado	  pelo	  nosso	  projeto,	  pelo	  nossos	  agentes	  e	  pela	  infra-‐estrutura	  acerca	  do	  
trabalho	  operacional.	  
	  
Com	  mais	  de	  6	  toneladas	  rePradas	  dos	  chãos!	  de	  nossa	  península,	  não	  necessitamos	  alongar	  a	  importância	  do	  trabalho	  que	  está	  
sendo	  feito.	  
	  
Há	  a	  necessidade,	  isto	  sim,	  de	  dar	  mais	  força	  aos	  catadores,	  levar	  mais	  materiais,	  separar	  mais	  materiais	  para	  que	  possamos	  
avançar,	  juntos,	  aos	  próximos	  passos	  que	  são	  os	  de	  fomentar	  a	  cooperaPva	  de	  catadores,	  remover	  os	  resíduos	  recicláveis	  da	  
península,	  mais	  rapidamente,	  e	  evitar	  que	  os	  resíduos	  do	  projeto	  sejam	  direcionados	  ao	  aterro	  público,	  para	  que	  nosso	  ciclo	  seja	  
cada	  vez	  mais	  sustentável.	  



O	  que	  está	  em	  andamento	  
•  Plano	  para	  a	  gestão	  das	  lixeiras	  durante	  o	  carnaval.	  
•  Melhorias	  na	  logísPca	  do	  manuseio	  e	  desPno	  do	  material	  coletado.	  

2.3	  Controle	  operacional	  limpeza	  



3.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  



3.1	  Monitoramento	  Educação	  Ambiental	  

EDUCAÇÃO	  AMBIENTAL	  NA	  COMUNIDADE	  
	  
O	  sexto	  período	  de	  nosso	  projeto	  esteve	  inserido	  no	  período	  de	  
recesso	  escolar,	  logo	  nossos	  esforços	  foram	  concentrados	  em	  porta-‐
a-‐porta,	  comércios	  e	  pousadas	  e	  oficinas	  de	  montagem	  das	  lixeiras	  
de	  pneus.	  
	  	  
Com	  um	  novo	  material	  impresso	  em	  mãos,	  estamos	  distribuindo-‐os	  
qualitaPvamente,	  ou	  seja,	  abordando	  cada	  pessoa	  ou	  grupo	  de	  
pessoas	  que	  recebe	  o	  material.	  
	  	  
Reforçamos	  também	  a	  comunicação	  sobre	  o	  descarte	  que	  deve	  ser	  
feito	  nas	  lixeiras	  ecológicas,	  as	  lixeiras	  da	  vila;	  visto	  que	  ainda	  
precisamos	  de	  mais	  tempo	  para	  que	  a	  educação	  ambiental	  aplicada	  
às	  lixeiras,	  sobre	  a	  separação,	  seja	  reforçada,	  compreendida,	  
adotada.	  

Cartão	  postal	  sobre	  
separação	  de	  resíduos	  



Cartaz	  para	  comércios	  
próximos	  às	  lixeiras	  e	  
pontos	  das	  lixeiras	  

garrafas de

plástico

lixeiras ecológicas da vila de barra grande

acerte o alvo!

Jogue seu resíduo no cesto correto.

orgânico

reciclável papéis sujos

de alimentos

restos de

alimentos

chicletes

latas de

bebidas

embalagens

tetrapack

RECICLÁVEL

ORGÂNICO

Pra
ia limpa

naturez
a

viva
Projeto de proteção da Península de Maraú | BA

realização:

SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA 

TRABALHANDO JUNTAS

garrafas

de vidro

Os resíduos recicláveis são encaminhados

aos catadores e seguem para a reciclagem.

Não misture recicláveis com orgânicos!

As lixeiras são disponibilizadas para uso coletivo.

É proibido o descarte de resíduos 

domiciliares, de comércios e pousadas.

Plásticos, metais, vidros 

em geral e papéis limpos 

são recicláveis!

realização:



Conforme	  já	  mencionado,	  as	  lixeiras	  de	  pneus	  são	  
um	  adendo	  ao	  projeto	  pois	  é	  uma	  aPvidade	  de	  
educação	  ambiental	  pública,	  de	  grande	  visibilidade	  e	  
que	  devolve	  ao	  projeto	  um	  novo	  patrimônio;	  esse	  
novo	  patrimônio	  é	  apadrinhado	  por	  moradores,	  no	  
que	  diz	  respeito	  à	  sua	  manutenção	  e	  é	  um	  bem	  
usufruído	  por	  todos	  que	  visitam	  as	  praias	  e	  jogam	  
seus	  resíduos	  adequadamente.	  Essa	  ação	  reforça	  a	  
união	  entre	  sociedade	  civil	  organizada	  e	  a	  
comunidade,	  e	  prevemos	  que	  esse	  passo	  vai	  ser	  
muito	  importante	  para	  aumentar	  a	  consciência	  das	  
pessoas	  sobre	  todo	  o	  “lixo”	  gerado	  e	  como	  ele	  é	  
tratado,	  atualmente,	  na	  península.	  

Oficina	  lixeiras	  pneus	  



3.2	  Avaliação	  Educação	  Ambiental	  

Tendo	  em	  vista	  que	  o	  trabalho	  de	  educação	  ambiental	  na	  comunidade	  e	  em	  escolas	  é	  anterior	  a	  esse	  projeto	  específico,	  
podemos	  dizer	  que	  esse	  foi	  um	  semestre	  especialmente	  rico	  por	  conta	  da	  implantação	  desse	  projeto.	  Com	  ele	  obPvemos	  mais	  
meios	  e	  pessoas	  para	  aPngir	  e	  sensibilizar	  moradores	  e	  turistas.	  
	  	  
O	  trabalho	  de	  educação	  ambiental	  foi	  focado	  nos	  resíduos,	  na	  importância	  da	  separação	  na	  fonte	  e	  aPngiu	  escolas,	  comércios,	  
visitantes,	  associações,	  catadores;	  acreditamos	  que	  de	  certa	  maneira,	  até	  a	  gestão	  pública	  pôde	  ser	  beneficiada	  dessa	  nossa	  
iniciaPva.	  
	  	  
O	  reforço	  dos	  agentes	  ambientais,	  uniformizados,	  extremamente	  dedicados	  a	  seu	  trabalho,	  é	  um	  apelo	  visual	  efePvo	  sobre	  
hábitos	  ecológicos,	  e	  temos	  a	  convicção	  que	  essa	  atuação	  mulPfacetada	  está	  contribuindo	  para	  mudanças	  de	  hábitos	  na	  
península,	  ainda	  que	  ,	  no	  momento,	  não	  seja	  possível	  mensurar	  de	  forma	  precisa	  essa	  constatação.	  
	  	  
A	  realidade	  senPda	  é	  uma	  maneira	  de	  mensurar,	  hoje	  temos	  as	  praias	  e	  ruas	  mais	  limpas,	  apesar	  de	  pontos	  críPcos	  
recorrentes.	  



3.3	  Controle	  Educação	  Ambiental	  	  

Conforme	  mencionado	  no	  relatório	  anterior,	  consideramos	  que	  convidar	  arPstas	  e	  palestrantes	  relevantes	  ao	  tema	  dos	  resíduos,	  
que	  transmitam	  novas	  habilidades	  que	  possam	  ser	  aprendidas	  pela	  comunidade	  interessada	  e	  gerar	  renda	  através	  de	  trabalhos	  
de	  reuPlização	  é	  uma	  das	  melhores	  maneiras	  de	  movimentarmos	  as	  comunidades	  locais.	  

O	  que	  está	  em	  andamento	  
•  Novo	  planejamento	  para	  segundo	  semestre.	  

Exemplos	  de	  reutlização	  de	  materiais	  



4.	  ATIVIDADES-‐CHAVE	  DIVULGAÇÃO	  



4.1	  Monitoramento	  divulgação	  	  

Diminuímos	  a	  presença	  online	  em	  função	  de	  não	  termos,	  durante	  esse	  ciclo,	  as	  diretrizes	  para	  a	  conPnuidade	  do	  projeto.	  O	  
foco	  desse	  úlPmo	  ciclo	  do	  semestre	  está	  sendo	  desenvolver	  a	  newslever	  para	  envio	  logo	  após	  o	  Carnaval.	  Já	  providos	  de	  
mais	  informações	  sobre	  essa	  conPnuidade.	  	  
	  
Reforçamos,	  no	  entanto,	  a	  comunicação	  impressa	  e	  na	  rádio	  Barra	  fm,	  no	  programa	  Barra	  Ambiental,	  manPdo	  pela	  
Associação	  Aquerê.	  O	  convidado	  de	  destaque	  desse	  ciclo	  foi	  o	  Péricles,	  catador	  da	  península,	  que	  contou	  sobre	  seu	  trabalho	  
e	  recomendou	  algumas	  práPcas	  para	  aqueles	  que	  separam	  materiais.	  	  
	  
No	  final	  do	  mês	  o	  vídeo	  sobre	  descarte	  correto	  também	  será	  lançado	  e	  um	  reforço	  de	  educação	  ambiental	  nas	  lixeiras	  
também	  está	  programado	  para	  o	  novo	  período.	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  13/02	  
Oficina	  de	  pneus	  



	  	  	  	  	  	  
MÍDIAS	  SOCIAS	  
CANAL	  	  FACEBOOK	  
ASSOCIAÇÃO	  AQUERÊ	  
	  
	  
DATA:	  09/02	  
Oficina	  de	  pneus	  



Grupo	  fechado	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva	  

Grupo	  virtual	  Praia	  Limpa,	  Natureza	  Viva:	  1078	  membros	  em	  três	  meses	  de	  atvação.	  



Material	  em	  produção	  

Placa	  com	  simulação	  	  
da	  sinalização	  



4.2	  Análise	  Divulgação	  

A	  divulgação	  é	  parte	  efePva	  da	  parPcipação	  comunitária	  nas	  aPvidades,	  no	  follow-‐up	  das	  aPvidades	  e	  reforça	  a	  autoria	  do	  
projeto.	  	  
	  
Não	  é	  um	  dado	  estaysPco	  e	  sim	  senPdo	  a	  parPr	  das	  publicações	  e	  reações	  e	  comentários	  das	  pessoas,	  no	  dia-‐a-‐dia.	  Como	  
exemplo,	  no	  mesmo	  dia	  da	  divulgação	  da	  oficina	  de	  pneus,	  a	  equipe	  foi	  abordada	  nas	  ruas	  para	  comentar	  sobre.	  	  
	  
Algumas	  pessoas	  que	  não	  compareceram	  à	  oficina	  abordaram	  a	  educadora	  ambiental	  para	  dizer	  que	  parPciparão	  da	  próxima,	  foi	  
um	  dado	  importante	  de	  observar.	  
	  
Estando	  num	  ambiente	  onde	  temos	  acesso	  a	  internet	  –	  e	  onde	  as	  pessoas	  uPlizam	  esse	  meio	  diariamente	  para	  combinar	  eventos,	  
marcar	  encontros,	  informar-‐se;	  temos	  certeza	  que	  esse	  canal	  é	  de	  grande	  valia	  para	  a	  divulgação	  das	  oficinas	  e	  do	  conteúdo	  
educacional	  do	  projeto.	  



4.3	  Controle	  Divulgação	  

O	  que	  está	  em	  andamento	  
•  Finalização	  edição	  vídeo	  descarte	  correto	  de	  resíduos.	  
•  Newslever	  bimestral.	  



Planilha	  Financeira	  



Planilha	  Financeira	  



Impressões	  equipe	  Aquerê	  Ambiental	  
Atuar	  6	  meses	  no	  Projeto	  de	  Proteção	  e	  Preservação	  da	  Península	  foi	  o	  ponto	  de	  parPda	  para	  o	  desenvolvimento	  e	  disseminação	  da	  “Cultura	  Ambiental”	  	  
que	  todos	  nós	  vislumbramos	  para	  a	  Península.	  Focamos	  na	  estrutura	  organizacional,	  aPvidades	  de	  planejamento,	  responsabilidades,	  práPcas,	  
procedimentos,	  processos	  e	  recursos	  para	  desenvolver,	  implementar,	  aPngir,	  analisar	  e	  manter	  o	  compromisso	  assumido.	  	  
	  
Ao	  longo	  da	  gestão	  do	  projeto	  buscamos	  integrar	  a	  comunidade	  com	  muita	  informação	  e	  propostas	  práPcas	  dentro	  e	  fora	  das	  escolas,	  comércios	  e	  
residências.	  Medimos	  os	  resultados	  através	  do	  retorno	  posiPvo	  nas	  mídias	  sociais,	  nas	  ruas	  e	  praias	  mais	  limpas,	  nos	  elogios	  e	  apoio	  crescente	  da	  
comunidade,	  além	  da	  significaPva	  quanPdade	  de	  resíduos	  e	  rejeitos	  rePrados	  das	  ruas	  e	  praias:	  6,5	  toneladas	  mais	  os	  cerca	  de	  800	  sacos	  de	  100l	  rePrados	  
das	  lixeiras!	  
	  
Como	  sabemos	  para	  implementar	  tamanha	  abrangência	  que	  é	  a	  “Cultura	  Ambiental”,	  é	  fundamental	  a	  conPnuidade	  e	  assim	  obter	  resultados	  cada	  vez	  
mais	  sólidos	  ao	  longo	  do	  processo.	  A	  Educação	  Ambiental	  é	  um	  movimento	  sem	  fim,	  	  de	  embasamento	  e	  relevância	  fundamental	  .	  
	  
Uma	  PolíPca	  Ambiental	  compromePda	  e	  eficiente	  gera	  bene{cios	  e	  vantagens	  ambientais,	  econômicas	  e	  sociais	  para	  todos	  os	  setores	  da	  comunidade.	  	  
Não	  se	  trata	  de	  um	  procedimento	  com	  começo,	  meio	  e	  fim.	  A	  conPnuidade,	  a	  constância	  deve	  ser	  respeitada	  com	  afinco.	  É	  o	  preceito	  fundamental	  para	  
enraizamento,	  	  consciência	  	  e	  sucesso	  do	  Projeto.	  
	  
Apreciamos	  a	  tolerância	  e	  entendimento	  do	  grupo	  APEMA	  que	  a	  integração	  colePva	  é	  um	  processo	  lento	  e	  constante,	  que	  requer	  determinação,	  foco,	  
ação	  e	  manutenção.	  É	  a	  nossa	  proposta	  de	  conPnuidade.	  
	  
GraPdão,	  
Equipe	  Aquerê	  Ambiental	  






