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PROJETO DE PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DA PENÍNsULA DE MARAÚ

Por quê agimos?
O descarte inapropriado de 
resíduos sólidos – erroneamente 
chamado de “lixo” é um dos 
maiores problemas ambientais 
que enfrentamos em todo o 
planeta, e o plástico um dos 
piores inimigos dos oceanos! 
Aparentemente inofensivos, esses 
pedaços de embalagens, isopores, 
sacolinhas, etc., transformam-se 
em partículas ainda menores: o 
“micro-lixo”; que envenena e mata 
milhares de animais marinhos, aves 
e outros seres vivos, fragilizando 
as espécies e causando 
desequilíbrio ambiental.

#4 EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL NA 
comunidade #5 #6

PEV EDUCATIVO 
AO LADO DA 
BIBLIOTECA 
COMUNITÁRIA

PRODUÇÃO E 
INSTALAÇÃO DE 
LIXEIRAS DE PNEUS 
NAS PRAIAS 

Cooperação em ação!
Esse projeto é uma iniciativa 
das associações APEMA e 
AQUERÊ e tem como objetivo 
realizar ações práticas para 
fortalecer a consciência 
ambiental da comunidade e de 
turistas em relação aos 
resíduos sólidos gerados na 
península, oferecer meios para 
o descarte apropriado e 
monitorar as ações do poder 
público e seu plano de gestão 
dos resíduos sólidos da APA – 
Área de Proteção Ambiental, da 
Península de Maraú.

RECICLAR é preciso!
Os resíduos recicláveis são 
direcionados aos catadores 
que trabalham arduamente, 
em condições adversas, para 
devolver ao sistema produtivo 
esses resíduos para que sejam 
reciclados. É uma nobre tarefa 
que evita a extração de novos 
recursos, economiza energia, 
reduz o espaço usado em 
aterros sanitários e gera renda 
para muitas pessoas! 
“LIXO” É RECURSO!

realização:

PEV
ponto de
entrega 
voluntária

COLETA DE 
MICRO-LIXO
NAS RUAS E PRAIAS #2

LIXEIRAS 
ECOLÓGICAS
do CENTRo DE 
BARRA GRANDE #3 EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL 
NAS ESCOLAS#1

#recicle

Sobre as associações
Associação Apema
Associação dos Amigos da Península de Maraú, 
somos admiradores da sua exuberante natureza e 
queremos protegê-la. Acreditamos no valor do 
trabalho coletivo e do espirito comunitário no 

exercício da cidadania. A APEMA, em harmonia, com os poderes 
Executivo, Legislativo e Judiciário vem para contribuir com o 
desenvolvimento sustentável, a preservação do meio ambiente, a 
busca por maior qualidade na educação, na saúde das famílias e 
na segurança para a sociedade. www.apema.org.br

Ambiental

Associação Aquerê
Fundada em 2005 com objetivo de desenvolver a 
Cultura, o Esporte e ações de proteção ao nosso 
precioso Meio Ambiente. Ações participativas e 
inclusivas são desenvolvidas com e para a 

comunidade. Com estima, gerimos a Biblioteca e o centro de 
esportes, realizando eventos culturais frequentes. Organizamos 
a Coleta Seletiva de Recicláveis, Limpezas de praias, Plantio de 
mudas e hortas, Educação Ambiental, Projeto de Proteção aos 
corais SOS Corais e outras ações, sempre em parceria com a 
comunidade e Sociedade Civil Organizada. www.aquere.org.br



Separe pilhas e lâmpadas e entregue 
no ponto de coleta mais próximo.

PEV
ponto de
entrega 
voluntária

plástico metal papel vidro

Seja parceiro do meio-ambiente, na hora de descartar, acerte o alvo!

Garrafas, sacos, sacolas, 
tampas, canetas (sem 
tinta), canos, copos, 
embalagens Pet 
(refrigerantes, óleo, 
vinagre), embalagens de 
produtos de limpeza 
(vazios), frascos de 
produtos (limpos e 
vazios)  e tubos de PVC.

Acrílico, bandejas de 
plástico, cabos de 

panelas, espumas e 
isopor.

Esponjas de aço, 
grampos, latas de 

inseticidas, latas de 
solventes químicos e 

latas de verniz.

Tampihas de garrafas, 
aerossóis, arames, 
canos, chapas, cobre, 
embalagem marmitex, 
ferragens, latas, 
panelas sem cabo, 
papel alumínio (limpo) 
e pregos.

Caixas de pizza, caixas 
de papelão, 
embalagens Longa 
Vida (Tetrapack), 
aparas de papel, 
cartazes, cartolinas,  
envelopes, folhas de 
cadernos, jornais,  
fotocópias, papel 
cartão, papel sulfite e 
revistas.

Garrafas, Long neck, 
copos, embalagens, 
frascos de remédios 
(vazios), potes de 
conservas, vidros 
especiais (tampa de 
forno e bandejas de 
microondas), e cacos 
dos produtos citados.

#8
Desenvolver soluções contundentes para a 
área dos manguezais que está sofrendo grande 
impacto ambiental em decorrência de micro-lixo 
e resíduos sólidos espalhados pelo mangue.

#7 Fomentar a criação de uma Unidade de Triagem 
junto aos catadores.

#9

estação educativa: resíduos recicláveis

Nossos recursos para o 
projeto são limitados. Há 
muito ainda a fazer! 

Com a sua doação poderemos aumentar o escopo de nossas ações para:

For ENGLISH 
VERSION use  
this ocr code

como
colaborar?

Ampliar o programa de lixeiras educativas para 
outras áreas da Península e capacitar seus 
habitantes para a gestão das mesmas, em 
conjunto com o poder público.

Ambiental

realização:

participe da coleta seletiva

#recicle

Bitucas de cigarro, 
etiquetas adesivas, 

fotografias, guardanapos, 
papel carbono, celofane, 
engordurado, parafinado, 
plastificado e higiênico.

COLETA SELETIVA
AOS DOMINGOS

Separe rejeitos (tudo que não é reciclável) 
e restos de comida (resíduos orgânicos) 

dos resíduos recicláveis!

Boxes temperados, 
louças, óculos, 

cerâmicas, espelhos, 
parabrisas de carros, 

pirex, porcelanas e 
tubos de monitores.
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Banco Bradesco (237)
Associação de Esporte e 
Cultura de Barra Grande
Agência - 5114-4
C/C. 1143-6
CNPJ - 08.310.647/0001-21

ORGÂNICO

NÃO É 
RECICLÁVEL, MAS 
É COMPOSTÁVEL!


