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Este manual é a parte prática para ajudar a sua comunidade ou grupo
a participar na Revolução do Plástico Social. Ele contém todas as
ferramentas necessárias para que você prepare seu grupo para diminuir
ativamente o plástico oceânico e para gerar um impacto local e global.
Ele deve ser usado pela equipe de voluntários que implementam
o programa no nível local. A composição da equipe é descrita em
forma mais detalhada abaixo. Este é o guia prático, o “como fazer”
que ensina os princípios básicos para a execução de atividades e
fazer que a sua iniciativa tenha sucesso.
Este kit de ferramentas tem as seguintes partes:
• Chamada para a ação – como organizar-se: inclui como
começar e dirigir um comitê, trabalhar com voluntários e os
fundamentos do planejamento das atividades.
• Mobilizar o seu grupo e comunidade: para gerar impacto, você
mobilizará centenas ou até milhares de pessoas transformando
seu plástico em um meio de mudança para os pobres e para o
oceano. Ajudaremos você a atingi-los com a sua mensagem e
movê-los para a ação.
• Fazer uma auditoria de resíduos: a maioria de nós não
sabemos o quanto desperdiçamos e que resíduos geramos.
Fazer uma auditoria de resíduos em sua comunidade irá ajudálo a entender melhor o seu próprio fluxo de resíduos. Isso irá
ajudá-lo a encontrar estratégias para desperdiçar menos.
• Neutralizando o plástico: a parte final lhe ensinará de forma
prática a neutralizar o plástico e seu impacto fazendo a
diferença em uma escala local e global. Então vamos começar!
Então vamos começar!

2

CHAMADA
À AÇÃO
MOBILIZAR O SEU GRUPO
OU COMUNIDADE PARA QUE
FAÇA PARTE DA REVOLUÇÃO
DO PLÁSTICO SOCIAL 1
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ORGANIZANDO-NOS
Para fazer parte da Revolução do Plástico Social, seu grupo precisa
se organizar. Você terá de configurar um comitê internamente
e recrutar voluntários para ajudar a fazer o trabalho. Isto
também significa gerar uma rede de contatos com outros órgãos
importantes, por exemplo, o governo local, os recicladores locais ou
lojas de sucata, ou outras empresas locais e organizações cívicas.
Isso ajudará a construir uma base sólida para manter o impulso e
gerar maior impacto estabelecendo redes firmes.
_____
O Comitê de gestão do Plástico Social
Para a maioria das novas iniciativas, os membros do grupo podem
buscar ajuda e orientação de seu líder. No entanto, os líderes (ou
pastores) não são treinados em reciclagem de plásticos e não
podem fazer tudo sozinhos. Recomendamos a criação de um
comitê de gestão para o projeto Plástico Social, que possa preparar
e implementar este projeto posteriormente. Este comitê deve
constar de homens e mulheres. Os líderes do grupo geralmente
encontrarão nele pessoas com uma variedade de habilidades e
talentos que são relevantes para as diversas funções.
1. Funções
As principais funções do comitê de gestão do Plástico Social são:
• Coordenar uma campanha de informação dirigida a todos os
membros do grupo, para que se envolvam na Revolução do
Plástico Social.
• Coordenar o Programa de Plástico Social e os recursos
necessários.
• Coordenar e apoiar as equipes de voluntários.
• Atuar como órgão decisório central.
• Estabelecer e manter a coordenação entre os diferentes grupos
envolvidos no programa.
• Inspecionar o andamento do programa e procurar recursos
adicionais quando seja necessário.
• Desenvolver os planos de ação do Plástico Social e coordenar
sua implementação.
2. Cargos e responsabilidades
Alguns membros do comitê de gestão de Plástico Social devem
receber cargos e responsabilidades específicas:
Coordinator
• Dirige as atividades da Revolução do Plástico Social.
• Coordena uma campanha de informação efetiva dentro do
grupo ou paróquia.
• Preside reuniões e/ou mantem notas delas (embora outra
pessoa pode fazer esses trabalhos).
• Nota: é melhor que o coordenador não seja o pastor,
sacerdote, ou cabeça do grupo, mas ele deve comunicar-se
constantemente com o líder.

Tesoureiro
• Cuida do uso dos fundos do grupo, bem como fundos doados
por outras agências para ajudar com o programa de Plástico
Social.
• Garante a boa gestão dos recursos e do dinheiro que os
membros contribuíram.
• Produz relatórios simples que podem ser usados para
demonstrar como são utilizados os fundos e para manter o
coordenador informado.
Encarregado de logística
• Dirige a coleta, armazenamento e registros de plástico.
• Encarregado do transporte local para mover o plástico para as
instalações ou processadores de reciclagem.
Encarregado de Comunicações
• Coordenar as comunicações com agências externas e outras
igrejas.
• Manter comunicação com as autoridades locais e os
funcionários do governo.
3. Gestão de Voluntários
Recrutamento de voluntários
Seu programa de Plástico Social vai precisar de voluntários que
estejam dispostos a trabalhar e sejam confiáveis. Aqui estão alguns
princípios-chave que irão ajudá-lo a engajar voluntários:
• Liste as características essenciais que seus voluntários
devem ter, por exemplo, serem conhecidos, honestos, aptos e
saudáveis, esforçados e pessoas confiáveis.
• Certifique-se de que as funções de seus voluntários estão
claramente definidas e por escrito. Esta descrição básica do
trabalho deve incluir o nome da pessoa que irá supervisionar
o voluntário. Isso vai ajudar a motivar os voluntários, garantirá
que eles recebam o apoio apropriado e evitará confuões sobre
o seu trabalho.
• Se for possível, quando você estiver executando o programa
Plástico Social, faça uma lista de nomes voluntários e distribua
entre eles as funções específicas que você descreveu.
• Quando você está convocando voluntários, lembre-se que a sua
capacidade de se dar bem com os outros e trabalhar como uma
equipe é tão importante quanto suas habilidades e experiência.
• Se você precisa de um grande número de voluntários, procure
aqueles que podem executar tarefas específicas e escolha
alguns que podem se tornar supervisores ou líderes de equipe.
• Ao falar com os voluntários, tome o tempo para se certificar
de que eles entenderam claramente o seu papel e tiveram a
oportunidade de expressar qualquer problema ou preocupação,
para que possam ser atendidos.
Nós também coletamos uma série de ferramentas de planejamento
de ação para você; você vai encontrá-las no Apêndice A.
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MONITORAMENTO
E AVALIAÇÃO

MOBILIZANDO SEU GRUPO
E COMUNIDADE2

Uma parte importante da execução de um projeto é ser capaz de
medir o progresso (como vão as coisas?), e avaliar o impacto do
projeto na vida das pessoas (o que estamos conquistando?). A
medição do progresso é chamada de monitoramento, e a estimativa
do impacto é geralmente chamada de avaliação.

Um fator importante para o sucesso da Revolução do Plástico
Social em seu grupo ou comunidade é ser capaz de mobilizar
as pessoas e registrá-las no programa. A visão do Plastic
Bank envolve a inscrição de um bilhão de pessoas em nosso
movimento, e isso é entusiasmante. Gerar esse impulso e
fazer com que muitas pessoas contribuam é o que dará força ao
programa. Além disso, a conscientização e a promoção são os
fatores que levam as pessoas à ação. Portanto, seu programa
só terá sucesso se você consegue mobilizar as pessoas. Por
isso, esta seção sobre mobilização de pessoas desempenha um
papel importante na implementação do programa. Além disso,
você pode baixar materiais como anúncios e panfletos, e-mails e
comunicações de mídia social para impulsionar sua campanha.

O MONITORAMENTO envolve a coleta constante de informações das
pessoas que estão executando o projeto e dos beneficiários. Deve
avaliar se os alvos quantitativos estão sendo atendidos, e também
deve descobrir se o trabalho é de boa qualidade.
A AVALIAÇÃO é geralmente feita no final do projeto, obtendo feedback
da comunidade, mas a comunidade também deve ter a oportunidade
de dar feedback enquanto o projeto está em andamento. Desta
forma, qualquer reclamação pode ser abordada com rapidez e os
problemas podem ser resolvidos imediatamente.

O que significa “mobilizar pessoas”?
“Mobilizar pessoas” ou “fazer campanha” significa permitir que
as pessoas participem de ações. Isso involucra um número maior
de pessoas para alcançar as mudanças que queremos. O objetivo
é mostrar que as pessoas estão preocupadas com o problema e
querem ver mudanças. Isso envolve adotar táticas diferentes, que
exigem diferentes níveis de conhecimento, e de compromisso de
acordo com o tema que defendemos e o seu contexto.
Enquanto as operações do dia-a-dia do programa são executadas
por uma pequena equipe de trabalhadores confiáveis, a maioria dos
métodos de mobilização de pessoas ou ações de campanha pode ser
realizada por qualquer pessoa. Se uma ação é simples e acessível,
há uma maior oportunidade para que mais pessoas se envolvam. No
entanto, enquanto a participação de um grande número de pessoas
pode ser eficaz, nem sempre é necessária ou alcançável.
Há dois tipos de grupos que podem ser mobilizados para a ação:
• Pessoas que são diretamente afetadas pelo problema, que
podem ser capacitados através da participação. (Por exemplo,
pessoas pobres que vivem em Baseco, Filipinas, que têm
pilhas de resíduos plásticos em suas praias devido à grande
quantidade de plásticos que flutuam na Baía de Manila e no
rio Pasig).
• Pessoas que estão preocupadas com aqueles que são afetados
pelo problema, por exemplo igrejas, ativistas e organizações
que trabalham na defesa do meio ambiente. (Por exemplo,
a Fundação Ellen MacArthur defende que os governos e a
indústria se movam rumo a uma economia mais sustentável
através do desenho circular, especialmente para embalagens
plásticas que sejam recicláveis).
A mobilização de pessoas ou as campanhas dependem de cada
cultura, talvez muito mais do que a maioria dos outros tipos de
atividade de defesa de algum tema. O que funciona em um país,
como uma marcha de rua, pode não funcionar em outro lugar onde
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uma reunião pública ordenada pode ser mais adequada. Em alguns
países, a mobilização pública de pessoas é impossível; mas pode
ser feita virtualmente através da Internet, através de redes sociais
e sites de campanha, como com petições online.
A mobilização pode envolver dezenas de atividades possíveis, desde
vigílias de oração até marchas e manifestações de rua, de cartões
postais e petições até campanhas online. Seja qual for a atividade
escolhida, ela deve estar destinada a que as pessoas se inscrevam
e se envolvam com o Ecossistema do Plástico Social. Deve também
apontar a “mudar a direção do vento”, promovendo o assunto no
domínio público e impulsionando as diferentes partes interessadas
para a ação.
Quais são os benefícios envolvidos na mobilização de pessoas?
A mobilização de pessoas cria oportunidades para:
• Aumentar a participação das partes interessadas,
demonstrando que existe uma preocupação pública, um
vasto leque de grupos interessados e um elevado nível de
sensibilização e compreensão do tema.
• Acrescentar legitimidade aos esforços de lobby envolvendo as
pessoas afetadas pelo problema.
• Usar a energia de uma forma positiva que produzirá mudanças.
• Atrair a atenção da mídia para o problema e promover mais e
mais a questão.
• Gerar maior comprometimento com o assunto por parte
daqueles envolvidos.
Mensagens atraentes e claras são vitais para incentivar as pessoas a
participarem da campanha. Eles geralmente comunicam tanto uma
visão de como devem ser as coisas, como um específico “pedido de
campanha” sobre o que precisa ser feito para alcançar essa visão. A
mobilização para uma atividade que procure mudanças específicas
tende a ser mais eficaz. Se uma atividade para mobilizar as pessoas
não comunica mensagens claras, será muito mais difícil que produza
qualquer mudança significativa. A mensagem deve ser atraente e
memorável, já seja comunicada através de cartas, cartões postais,
cartazes, mídias sociais ou qualquer outro método. Também deve
moldar a forma como as pessoas pensam sobre o tema.
A mensagem também deve refletir a missão do Plastic Bank.
Portanto, mobilizar as pessoas não deve ser a única tarefa, mas
deve estar sempre relacionado com objetivos mais amplos. Deve
ser oportuno e estratégico, vinculado a datas especiais, como o Dia
da Terra, a Temporada da Criação, e a outras campanhas. As datas
especiais e os processos decisórios devem ser sempre levados em
conta no planejamento das atividades de mobilização. A mobilização
também deve ser ágil e capaz de fornecer uma resposta rápida a
uma oportunidade se a situação o exige, como fazer uma limpeza
da praia depois de uma tempestade.
Mobilizar as pessoas é essencial, mesmo sendo complexo ou
custoso; quando é feito com cuidado, o esforço não será um
desperdício de tempo ou dinheiro.

• Selecione uma atividade que seja apropriada para o contexto em
termos de sucesso. Por exemplo, uma campanha de mídia social
pode ser menos dispendiosa, enquanto ir de casa em casa pode
gerar conexões mais profundas.
• Trabalhe para gerar redes, alianças e coalizões com outros grupos
interessados no assunto e com a mídia.
• Procure permissões das autoridades competentes para quaisquer
reuniões públicas, marchas ou eventos.
• Conheça e mantenha-se informado sobre as leis relevantes que
permitem fazer atividades públicas, as restrições em vigor e os
direitos que protegem a todos os cidadãos, como o direito de reunião
pacífica. Procure a assessoria de advogados se for preciso.
• Fique de olho na mídia para ver se há qualquer precedente, bom
ou ruim. Existe na atualidade uma boa publicidade em torno da
necessidade de banir o plástico oceânico; ela pode ser aproveitada
para motivar as pessoas a se unirem.
• Seja realista sobre o que pode ser alcançado. Caso contrário, há
um risco de que o Plástico Social pode não ser bem recebido por
potenciais defensores ou por aqueles que discordam.
• Convide os funcionários públicos para participar de atividades quando
seja apropriado, mas esteja ciente da possibilidade de ser usado por
funcionários públicos por razões políticas (cooptação). Se deixarmos
que os funcionários públicos tomem o crédito da nossa mensagem e/
ou plataforma para si mesmos, esta deve ser uma decisão tática, não
uma questão de princípios. Nosso trabalho é persuadi-los a fazer o
seu trabalho melhor, ao invés de apoiá-los ou opor-se a eles, por isso
pode ser acertado assegurar-se de que eles não possam tomar o
crédito do trabalho muito facilmente, e de que eles devem contribuir
com algo valioso para o projeto.
Como a conscientização leva à mobilização?
A sensibilização é muitas vezes o primeiro passo para mobilizar as
pessoas para agir a favor de um assunto determinado.
A conscientização deve ser feita com aqueles que são diretamente
afetados pelo problema e com outros que se preocupam com os
afetados. Por exemplo, igrejas, ativistas e adeptos que trabalham no
assunto. Esses grupos podem ser alcançados por meio de séries de
palestras, material para pequenos grupos e programas para jovens.
Se as pessoas não estão cientes do problema do plástico oceânico
e da pobreza, e do poder do Plástico Social para lidar com ele, será
improvável que eles cheguem a agir antes que sejam informados
e se tornem conscientes do problema. Também é injusto esperar
que as pessoas ajam se não tem informações suficientes ou não
entendem o problema.
Portanto, a sensibilização deve incluir uma análise da situação local
do plástico e comunicar as maneiras em que a mudança pode ser
alcançada através do Plástico Social.
Ao considerar as formas mais apropriadas e eficazes para promover
a conscientização, é importante entender como aprendem os
adultos. Em particular, se diz que as pessoas geralmente lembram:
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•
•
•
•

20% do que ouvem.
30% do que veem.
50% do que ouvem e veem.
80% do que descobrem por si mesmos.

Com isso em mente, as atividades de conscientização devem
enfatizar a aprendizagem mais do que o ensino, para que as
pessoas sejam encorajadas a compartilhar suas próprias
experiências e compreensão do assunto entre si, e a
participar no planejamento de qualquer tipo de mobilização
e ação de campanha. Também é importante reconhecer que
os adultos aprendem rapidamente sobre coisas concretas
que são relevantes para suas vidas, e que suas habilidades de
observação e reflexão muitas vezes se tornam mais fortes ao
longo do tempo.
Uma das melhores maneiras para que as pessoas aprendem
sobre algo é quando eles fazem mudanças de estilo de vida,
a fim de entender e responder a um problema. Por exemplo,
MANEIRAS DE MOBILIZAR
AS PESSOAS

Dentro desta dinâmica, ainda há um papel claro para as ONGs que têm
alguma experiência técnica ou política, e podem ajudar os membros
da comunidade a entender mais sobre as causas, o contexto mais
amplo e as consequências a longo prazo do problema que enfrentam.
Métodos úteis para a sensibilização incluem:
• Reuniões públicas e comícios.
• Folhetos e boletins informativos.
• Transmissões de rádio.
• Artigos de jornal.
• Filmes e apresentações ao ar livre.
• Reuniões comunitárias.
• Cartazes.
BENEFÍCIOS

DESVANTAGENS

REUNIÃO PÚBLICA

As pessoas se reúnem para
um debate. Os tomadores
de decisões aceitam
questionamentos públicos.

Pode ter uma boa
publicidade. Os tomadores
de decisões ouvem opiniões
diretamente.

Consume tempo e altos
custos de preparação.
Possibilidade de
interrupção.

MANIFESTAÇÕES, MARCHAS DE
RUA, PROTESTOS

Um grupo de pessoas se
reúne em um lugar simbólico
para protestar, visível aos
tomadores de decisão.

Pode ser muito visual e
forte. Boa cobertura da
mídia. Oportunidade para
entrevistas.

Pode fazer perder o acesso
aos tomadores de decisão.
Possível violência.

VIGÍLIAS, CULTOS E
SERVIÇOS ECLESIAIS

Um grupo de pessoas
se reúne para dizer algo
importante através de uma
atividade pública da igreja.

Pacífica.
Envolve a Igreja através de
suas atividades habituais.

É difícil obter a participação
dos meios de comunicação.
É um desafio trabalhar com
pessoas de outras religiões.

Grupos de pessoas interessadas
se reúnem com os tomadores de
decisões, que muitas vezes são
seus funcionários locais, para
reforçar a mensagem.

Os tomadores de decisões
ouvem diretamente as
pessoas afetadas. Gera
suporte local para a
campanha.

Muitas vezes são incluídos
muitos problemas e é difícil
coordenar as mensagens.

Um grupo de pessoas
andam pela rua,
possivelmente com uma
reunião final e/ou uma ação
simbólica.

Visuais e divertidas.
Fácil participação para uma
ampla gama de pessoas,
incluindo crianças.

Muito esforço para
organizá-las. Propensas
a serem apropriadas por
grupos mais extremos.

FERRAMENTAS OU “TRUQUES”
DE PUBLICIDADE

Ações incomuns, tais como o
drama de rua (flashmob, teatro,
jograis), atraem a atenção dos
meios à sua causa.

Boa atenção da mídia.
Com a força para transmitir
mensagens ao público e aos
tomadores de decisões.

Pode dar errado e parecer
pouco profissional.
Se é altamente controverso,
o público pode opor-se.

CARTÕES POSTAIS E PETIÇÕES

As pessoas assinam uma
lista ou folha de papel ou
escrevem uma mensagem
em um cartão postal
ou e-mail endereçado a
alguém responsável pela
tomada de decisão.

Rápido e fácil de organizar.
É provável que muitas
pessoas possam agir.
Pode ser um bom ponto de
partida para mobilizar o
público.

Impessoal e possivelmente
ignorado pelos tomadores
de decisões.

ENCONTROS ENTRE ADEPTOS E
TOMADORES DE DECISÃO

MARCHAS
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COMO É FEITO

dependendo do contexto, isso pode incluir: reciclar tanto lixo quanto
for possível para promover a sustentabilidade ambiental; utilização de
transportes públicos, ciclismo ou caminhadas, em vez de dirigir veículos
particulares, a fim de reduzir a pegada de carbono; ou a compra de
produtos de empresas responsáveis, a fim de fazer parte da solução para
os problemas do comércio global.
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Métodos para mobilizar pessoas
Há muitas maneiras de mobilizar as pessoas para a ação. Escolher
um método deve depender de fatores como interesses e impactos. A
tabela a seguir descreve uma série de opções com alguns de seus
benefícios e desvantagens.
Boas práticas quando se trata de mobilizar pessoas
Algumas considerações gerais a levar em conta quando se mobilizam
grupos de pessoas:
• Inclua aqueles que são afetados pelo problema, para que eles
se tornem responsáveis pela defesa de seus próprios direitos.
Por exemplo, se houver poluição plástica em uma praia da
cidade, trabalhe com escolas locais e grupos comunitários para
coordenar e executar uma marcha de rua.
• Escolha seus métodos cuidadosamente considerando: 1) o que
será eficaz e apropriado, e 2) o que as pessoas são susceptíveis
de estar dispostos a fazer. Por exemplo, as pessoas podem estar
dispostas a assinar uma petição ou participar de uma reunião
pública ordenada.
• Tenha uma mensagem clara, saiba o que você está pedindo,
para que possa ser usada de várias maneiras; por exemplo, em
entrevistas de rádio, faixas, cartazes ou slogans. Faça com que
seja impactante, atraente e memorável. Coloque o seu problema
no contexto. Vincule-o com a política e o trabalho de lobby mais
amplos que você está fazendo.
• Faça com que os eventos sejam divertidos porque isso cria
solidariedade e apoio. Por exemplo, você pode organizar um
carnaval ou uma marcha. Promova a cor, a criatividade e a
variedade.
• Incentive ações fáceis para que as pessoas possam se envolver e
agir prontamente. Com incentivos, muitas pessoas podem fazer
ações básicas, como começar a separar os resíduos em casa.

• Utilize a novidade e a surpresa, mesmo em ambientes
convencionais como reuniões públicas, pois isso envolve as
pessoas com as suas ações e apela à mudança.
• Mantenha o impulso ao planejar com antecedência várias
táticas ou atividades de mobilização e considere-las como
eventos a serem aplicados em resposta a vários cenários, e não
como uma sequência estabelecida.
• Pense em como a mídia vai responder e planeje ações que
atraiam sua atenção. Ao fazê-lo, você será capaz de levar sua
mensagem para um público amplo, por exemplo, com eventos
visuais que forneçam oportunidades para boas fotografias.
• Considere os possíveis efeitos na sua relação com os tomadores
de deciões. Se você estiver em conversas com eles sobre as
mudanças que podem fazer em suas políticas ou práticas,
então você precisa considerar se a mobilização das pessoas
aumentará ou diminuirá suas chances de sucesso.
• Trabalhe com seus aliados para alcançar o grupo mais amplo
possível de interessados. Isso pode incluir aliados de outros
países que poderiam enviar cartas e e-mails para funcionários
do governo para mostrar que há preocupação internacional
sobre o problema que você está enfrentando.
• Identifique os mobilizadores que irão comunicar a sua
mensagem e persuadir outras pessoas a se juntarem a suas
ações de mobilização. Estas podem incluir a circulação de um
pedido, levar amigos para uma marcha, etc. Discuta quem são
essas pessoas, como você se comunica com elas, e como elas
se comunicam entre elas, para tornar o mais fácil possível que
se envolvam no projeto.
Esperamos que essas ideias o ajudem a se organizar para juntarse ao Ecossistema do Plástico Social e também para mobilizar seu
grupo, paróquia ou comunidade para se unirem e fazerem parte
dessa poderosa visão.
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PESQUISA DE
RESÍDUOS
DA SUA
COMUNIDADE
ESCOLA OU CASA3
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Resumo
Uma pesquisa ou investigação sobre os resíduos produzidos em
uma localidade, poderá dar-lhe uma ideia do volume e composição
dos resíduos produzidos ali. Além disso, ele irá ajudá-lo a decidir
sobre melhores estratégias de prevenção e a posterior redução de
resíduos. Finalmente, ele irá ajudá-lo a determinar a sua pegada
de plástico (quantidade de plástico acumulada por um indivíduo
ou comunidade no lapso de 1 ano) como um ponto de partida, e
depois vai revelar o valor dos seus resíduos de plástico através da
reciclagem e da neutralização. Na prática, consiste em recolher
todo o lixo e reciclagem dentro das instalações do seu grupo por
um certo tempo, separá-lo em categorias, medir cada categoria, e
documentar os resultados.
____
Contexto
Em um mundo perfeito, nós não jogaríamos nada fora. Usaríamos
menos e, em seguida, reutilizaríamos ou reciclaríamos o resto. Para
ajudar as pessoas a entenderem por que a redução de resíduos é
importante, eles precisam compreender que o desperdício é um
grande problema. Pode parecer que um simples cartão de leite
ou uma garrafa de água feita de plástico não fazem uma grande
diferença, mas quando você vê o impacto cumulativo de todos
os resíduos no tempo, você começará a ver por que as coisas
devem mudar. A realização de uma pesquisa de resíduos fornece

informações sobre o que está em seu fluxo de resíduos e para onde
está indo. Essas informações também podem identificar recursos
que podem ser reduzidos ou recuperados por meio de reutilização,
reciclagem e compostagem. Plastic Bank vai lhe mostrar quanto
plástico você está consumindo. Quando você sabe o que está
jogando fora e de onde vem, você pode projetar e implementar
soluções para reduzir o desperdício.
Uma pesquisa de resíduos soa como um trabalho sujo ou até
asqueroso. O que é surpreendente é quanta diversão pode trazer,
tanto para os adultos como para as crianças, pois o fato de classificar,
medir, comparar, registrar, e conceber um plano de mudança gera
grande entusiasmo! Para ver uma auditoria de resíduos em ação,
confira este vídeo de Escola Primária D97Holmes:
http://vimeo.com/17296019
A pesquisa ou auditoria de resíduos pode levar de duas a três
horas, dependendo do tamanho do seu grupo e das suas atividades.
Ele fornecerá informações valiosas para planejar estratégias de
redução de resíduos. Tome o tempo necessário para planejar uma
auditoria completa e reunir informações detalhadas.
Comece completando a planilha “Explorando o nosso fluxo de
resíduos”. Você usará os formulários de auditoria de resíduos para
documentar todos os dados coletados durante a auditoria.
Você pode encontrar um plano de trabalho detalhado sobre como
realizar uma auditoria de resíduos no apêndice B.
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EXECUÇÃO
DO
PROGRAMA
MUDANDO O MUNDO: COMO
COMEÇAR UM PROGRAMA DE
FINANCIAMENTO COLETIVO
(“CROWDFUNDING”)
PARA FAZER QUE A
SUA COMUNIDADE OU
ORGANIZAÇÃO SEJA NEUTRAL
EM PLÁSTICO
Introdução
Você vive em um lugar onde há pouco plástico mal gerido, mas
você e seu grupo querem agir para reduzir o plástico oceânico
globalmente. Você também está preocupado com o plástico que
consome e quer compensar seu próprio consumo de plástico,
apoiando a redução do plástico oceânico em outros lugares.
Plastic Bank pode conectá-lo com uma comunidade associada no
Sul Global, que luta contra as enormes quantidades de plástico
oceânico em sua comunidade. Todos os seus fundos de neutralidade
vão ajudar esse grupo a configurar o seu programa de reciclagem
e deter o plástico oceânico. Você também pode apoiar Plastic Bank
para expandir a nossa coleta de plástico oceânico, neutralizando
o seu plástico. De qualquer forma, você receberá informações
atualizadas sobre quanto impacto está gerando o seu grupo.
_____
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Implementação deste programa
Há três maneiras possíveis de fazer isso, dependendo de quanto
tempo e quantos voluntários você tem disponíveis, e se há
recicladores comprando plástico perto de você.
• Neutralização de Plástico Direta: a maneira mais fácil e rápida
de participar é se juntar ao nosso Programa de Neutralidade
de plástico, com base na pegada de plástico do seu grupo e
de seus membros. Normalmente, uma pessoa consome 84
kg de plástico por ano. O valor desse plástico em dinheiro é
de $44 dólares ou 52 centavos/kg. Lembre-se que através
da auditoria de resíduos, você calculou a pegada anual de
plástico da sua igreja ou comunidade. Este deve ser o objetivo
mínimo de neutralização para o seu grupo. Por exemplo, se
sua comunidade tem uma pegada de plástico de 1000 kg por
ano, então sua meta de neutralidade de plástico é de $520
dólares. Cada um de seus membros também está consumindo
plástico em casa, o que equivale a um adicional de 84 kg de
plástico por cabeça. Se a sua comunidade tem 100 membros,
isso adiciona mais 8400 kg de plástico à sua pegada. Você
não será capaz de involucrar todos os envolvidos e nem todos
serão capazes de pagar por sua pegada. Não há problema.
Pode haver alguns que queiram fazer ainda mais e podem se
tornar Heróis de Neutralidade do Oceano doando $88 dólares
ou mesmo Campeões de Neutralidade do Oceano por $200
dólares. Nós encorajamos você a apontar alto, mas também
é melhor fazer pouco do que nada, já que cada garrafa que
conseguimos deter antes de que entre no oceano é importante.
O efeito multiplicador dessa neutralização é imenso. Para cada
quilograma que você neutraliza, você impede que 50 garrafas
plásticas entrem no oceano.
• Neutralização do depósito de garrafas de plástico: se houver
um programa de depósito de garrafas de plástico em seu país
ou estado, você pode mobilizar seus membros para coletar
os fundos de seus depósitos de garrafas e doá-los. Você
pode ter uma coleta especial semanal ou mensal durante
o serviço de culto, para os fundos de depósito de plástico
de cada pessoa. É importante que continuem a anunciálos e estabeleçam metas, e celebrações assim que forem
alcançadas, para que permaneçam presentes na mente dos
membros. Opcionalmente, se você tem voluntários, espaço e
transporte, seu grupo também pode coletar garrafas plásticas
de seus membros e depositá-las a granel em máquinas de
depósitos de plástico. Cada dólar de seus depósitos de plástico
é multiplicado imensamente, pois nos permite coletar 100
garrafas. Esta é uma ótima maneira de neutralizar o plástico
que consomem. Você pode maximizar seu impacto indo além de
sua igreja e fazendo campanhas de coleta de garrafas em sua
comunidade ou em sua cidade. Também estamos trabalhando
com operadores de programas de depósito plástico para
oferecer opções de doação direta ao Plastic Bank em Máquinas
de Depósito de plástico. Por favor, escreva-nos para obter
informações sobre os lugares onde isto já está operativo.
• Neutralização das vendas de plástico reciclado: a coleta de
plástico para reciclagem nas suas instalações é uma opção

se houver uma empresa de reciclagem nas proximidades
que compre resíduos de plástico. Sua renda será uma grande
contribuição para ajudar os outros a recolher ainda mais
plástico. Como já foi mencionado, por cada dólar gerado,
100 garrafas a menos vão poluir o oceano através da nossa
Revolução do Plástico Social. Escreva-nos para ajudá-lo a
encontrar a localização de um reciclador em potencial. Para
obter instruções sobre como configurar um ponto de coleta,
baixe o manual “Ferramentas de Ação para o Sul Global” e
revise a última seção. Pode haver mais oportunidades para
esta opção nos Estados Unidos e no Canadá, mas menos
na Europa. Por favor deixe-nos verificar se esta é uma
possibilidade no seu local antes de começar o planejamento.
Se isso não for possível, você pode causar um grande impacto
aplicando qualquer uma das duas opções descritas acima.
_____
Processando a sua Neutralização da pegada de plástico:
• Passo 1: Identifique a quantidade de plástico a ser neutralizado:
Visite https://www.plasticbank.com/ plastic-neutral-groupprogram/#.XSmpEo_grIU. Registre-se e informe o número
de seus membros que se tornarão neutrais em plástico, com
base nos fundos coletados por meio de uma das três opções
de implementação anteriores. Como já foi mencionado, $44
dólares neutralizam 84kg de plástico por ano. Portanto, se você
arrecadou $440 dólares, você pode neutralizar 840kg de plástico.
• Passo 2: Impacto e autenticação: depois de recebermos o seu
envio, enviaremos uma fatura. Após receber o pagamento,
enviaremos um certificado por e-mail com o nome do seu grupo
e/ou certificados individuais para os membros contribuintes e a
quantidade de plástico que eles neutralizaram. Estes podem ser
impressos, você poderá publicá-los em seu mural e COMEMORAR!
• Passo 3: Informação contínua e espírito de mobilização:
mantenha seus membros atualizados sobre o volume que
estão coletando e anime-los através das redes sociais.
Expanda o programa ainda mais em sua comunidade, trabalho,
escola e entre os seus amigos. Para mais sugestões, consulte
nosso site e inscreva-se em nosso boletim informativo.
Estamos realizando várias campanhas, como a Temporada
de Criação, o Dia Mundial do Oceano e muito mais ao longo
do ano, e teremos material disponível para baixar e usar.
_____
Parabéns:
Agora você chegou ao final deste kit de ferramentas. À medida
que você começar a implementar o programa, você vai encontrar
obstáculos e algumas frustrações. Mudar o mundo não é fácil. Mas
se não o fizermos, quem vai fazê-lo? Avançar com esta iniciativa
é radicalmente importante para o oceano, para os pobres e para
as gerações futuras. Por favor, mantenha isso em mente quando
se depare com dificuldades. Não desista. Seu esforço vale a pena.
Estamos aqui para ajudar e apoiá-lo. Junte-se à nossa plataforma
online para conectar-se com outros grupos que fazem parte da
Revolução Inter-religiosa do Plástico Social ou entre em contato
conosco no endereço: interfaith@plasticbank.com.
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APÊNDICES
APÊNDICE A: CAIXA DE FERRAMENTAS PARA O
PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES4
Realização de reuniões
As reuniões para planejar e coordenar atividades são necessárias.
Convide pessoas que tenham habilidades específicas, conhecimentos
particulares ou influência na comunidade. A discussão aberta ajuda
a evitar mal-entendidos ou esforços duplicados.
Devido a que as situações mudam, são necessárias reuniões
regulares para revisar o progresso e reavaliar as necessidades do
seu programa. Às vezes, talvez seja necessário ter várias reuniões
em um único dia. Se o governo ou as ONGs convocam uma reunião
para fins de coordenação, tente enviar um representante que possa
participar.
É importante conduzir as reuniões eficientemente. As dicas a seguir
buscam ajudar a tornar suas reuniões mais eficazes.
Antes da reunião
• Certifique-se de que todos saibam por que estão reunidos.
• Certifique-se de que todos saibam o dia, a hora e o local da
reunião.
• Deve haver uma agenda simples e clara.
• Notifique com suficiente antecedência aqueles que precisam
preparar documentos ou comentários.
• Forneça alimentos e bebidas, se for apropriado, e planeje as
pausas.
Durante a reunião
• Comece e termine no horário.
• Garanta que os visitantes e os novos membros sejam bemvindos e apresentados.
• Certifique-se de que todos tenham a oportunidade de
contribuir, falar e escutar.
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• Certifique-se de que se siga a agenda.
• Antes de tomar uma decisão, certifique -se de que todos os
pontos chave estão resumidos e foram levados em conta.
• Certifique-se de que se mantenha um registro das decisões
tomadas. As ações devem ser atribuídas a pessoas específicas
com datas de conclusão.
Após a reunião
• Se for possível, as pessoas que frequentam a reunião devem
receber um registro das decisões tomadas e das atividades
planejadas.
• Todos devem estar cientes da data e hora da próxima reunião.
• Se for apropriado, certifique-se de que todos tenham uma
lista com os dados de contato que pode ser usada se fosse
necessária uma reunião de emergência.
Um guia simples para tomar decisões
Um dos desafios da gestão de um Comitê Administrativo de Plástico
Social é tomar boas decisões. Deve haver uma boa preparação prévia,
e as pessoas devem receber informações suficientes sobre as quais
possam basear as suas decisões. As seguintes questões destinamse a ajudar o coordenador a facilitar uma boa tomada de decisões:
• O que estamos tentando decidir? Certifique que isso é claro
para todos.
• Quais são as diferentes possibilidades? Considere o maior
número possível. Escreva-as no quadro ou em um flipchart.
• Como pode funcionar cada possibilidade? Considere os pontos
positivos e negativos.
• Qual sugestão ou combinação de sugestões escolhemos?
• O que precisamos fazer para executar a decisão tomada?
• Quem vai fazer o quê, quando, onde e como?
Busca de ajuda adicional
Há algumas situações nas quais a igreja pode sentir que não
tem toda a experiência para se preparar e executar o programa

de Plástico Social. Nesse momento, talvez o grupo deva
procurar aconselhamento técnico externo. Áreas específicas de
aconselhamento podem incluir:
• Regras e regulamentos de gestão de resíduos dos governos
locais e nacionais.
• Recicladores locais e lojas de lixo com as quais você pode
associar-se.
• Autorizações governamentais e regras relativas à execução de
um centro de coleta.
Fontes de ajuda
Existem várias fontes potenciais de ajuda:
• Membros da igreja que possuem as habilidades específicas
que você precisa.
• Igrejas próximas e grupos de fé que têm pessoas com
habilidades relevantes.
• ONGs especializadas em áreas como o meio ambiente, a gestão
de resíduos, ou zero desperdício.
• Publicações locais sobre gestão de resíduos.
• Funcionários do governo local ou um advogado.
Habilidades básicas de planejamento e supervisão
Os líderes sabem a importância da preparação e do planejamento.
Serviços de culto, programas especiais de um dia, jogos de futebol
ou aulas bíblicas para crianças, todos requerem de um cuidadoso
planejamento e atenção aos detalhes. Isso também se aplica
quando estamos planejando eliminar o plástico oceânico. Esta seção
fornece algumas guias sobre como planejar bem e como monitorar
o progresso de um projeto. É relevante para o desempenho bemsucedido de um programa de Plástico Social.
O seguinte exercício é uma ferramenta simples que ajudará no
planejamento do trabalho do comitê de gestão de Plástico Social.
Ele inclui algumas maneiras de abordar os problemas que podem
surgir e dificultar o progresso do projeto.
O exercício do micro-ônibus5
Se for possível, peça que alguém desenhe um micro-ônibus
semelhante à imagem a seguir e exiba-lo em algum lugar onde
todos possam vê-lo. Em seguida, discuta as perguntas ao seu redor.
Assim, as respostas às perguntas se tornam seu plano de projeto.
O que vamos fazer?

1. O que vamos fazer?
• Implica decidir sobre o objetivo principal do projeto. O objetivo
poderia ser coletar todo o plástico da nossa comunidade.
2. Como vamos fazê-lo?
• Trata-se de identificar as tarefas que as pessoas envolvidas no
projeto terão de realizar para que o objetivo seja alcançado.
Por exemplo, no projeto de coleta, as tarefas podem incluir a
pesagem e coleta de plástico, e entrar em contato com a loja de
sucata local para que o recolham.
3. Que recursos temos?
• Considere todos os recursos diferentes que você já tem e pode
usar para este projeto. Isso pode incluir o trabalho, o tempo,
a experiência ou as habilidades das pessoas, bem como os
recursos naturais, as relações com outras organizações, o
dinheiro e a oração. Poderia haver um membro da igreja que é
especialista em contabilidade ou no desenho de divisões para
cabines de reciclagem.
4. De quem precisamos a bordo?
• Pense nas diversas pessoas que devem estar envolvidas na
concepção do projeto e na sua operação. Aqui você deve incluir
líderes da igreja, voluntários e representantes de parceiros e
autoridades locais.
5. O que poderia nos atrasar?
• A finalidade de discutir esta pergunta é identificar coisas
que poderiam possivelmente impedir que suas atividades
aconteçam. Isso pode incluir a oposição de outros membros
da comunidade, falta de financiamento, ou falta de habilidades
e experiência.
6. O que poderia atrapalhar o nosso caminho?
• Estas são todas as coisas que poderiam interromper o projeto
depois que ele começou. Poderiam ser conflitos locais,
infraestrutura ruim, a doença de algum dos participantes, ou
funcionários locais que não cooperam.
7. Quanto vai custar?
• Uma vez que você identificou todas as atividades diferentes,
precisará calcular quanto puderam custar para preparar um
orçamento simples. Os membros podem contribuir com algo,
mas outras fontes de financiamento podem ser necessárias.

O que pode atrapalhar o nosso caminho?
Como vamos fazê-lo?

Que recursos
temos?
Quanto vai custar?
A quem
precisamos
a bordo?

O que poderia nos atrasar?
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Use a tabela a seguir para converter as informações de exercício do micro-ônibus em um plano que pode ser usado pelo grupo.
NOME DO PROJETO
SITUAÇÃO:
1. O QUE VAMOS FAZER?

2. COMO VAMOS FAZÊ-LO?

3. QUE RECURSOS TEMOS?

4. A QUEM PRECISAMOS A BORDO?

5. O QUE PODERIA NOS ATRASAR?
6. O QUE PODERIA ATRAPALHAR O
NOSSO CAMINHO?
7. QUANTO VAI CUSTAR?

Tabela de planejamento de tarefas
Esta tabela é útil para ajudar uma equipe pequena a planejar as diferentes tarefas exigidas pelo projeto. Se você faz a tabela em grandes folhas
de papel, ela pode ser usada no planejamento da reunião e para revisar como irão as coisas.
DIA

1

REUNIÃO DA
EQUIPE

3

X

4

5

X

TAREFA 1

INÍCIO

FINAL

TAREFA 2

INÍCIO

FINAL

TAREFA 3

INÍCIO

FINAL

TAREFA 4

INÍCIO

FINAL

TAREFA 5
TAREFA 6
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6

7

8

9

X

X

X

INÍCIO

FINAL
INÍCIO

10

FINAL

APÊNDICE B: PLANO DE TRABALHO SOBRE
A FORMA DE CONDUZIR UMA PESQUISA DE
RESÍDUOS6
Planejamento
A realização de uma auditoria ou pesquisa é uma oportunidade
valiosa para educar os membros, os funcionários, os clérigos, a
administração, os pais e a comunidade sobre o manejo de desperdícios,
a conservação de recursos, e porque é importante reduzir o
desperdício gerado por cada um. O planejamento envolve considerar
quem deve participar, quando realizar a auditoria, por que fazê-la,
quais materiais você precisará e como irá estruturar a sua auditoria.
• Quem: o seu comitê do projeto Plástico Social. Inicie sua auditoria
com uma boa comunicação com todas as partes interessadas.
• Administração: é importante discutir essa atividade com os
líderes do grupo e receber permissão antes de prosseguir. Os
líderes também poderão dar-lhe uma lista de pessoas chave que
poderiam participar na auditoria.
• Pessoal de limpeza e cozinha: apresente-se à equipe de limpeza, à
equipe de cozinha e aos voluntários. Discuta com eles a auditoria,
explique o que ela implica, por que a organização ou grupo tomou
a decisão de fazê-la, e conheça os horários da coleta de resíduos
e reciclagem nas instalações. Convide-os a dar a sua opinião
sobre a organização da estação de pré-classificação, os tempos
de refeição e a comunicação com a cozinha.
• Membros do grupo: programe a auditoria para que aconteça ao
mesmo tempo em que vocês estão aprendendo sobre conceitos
relacionados ao desperdício e à reciclagem (por exemplo, recursos
naturais, decompositores naturais, mudanças climáticas), ofereça
uma experiência prática para complementar a aprendizagem.
Recomenda-se que o questionário anexado, Explorando o nosso
sistema de resíduos, seja respondida por todos os membros antes
da auditoria.
• Outras pessoas: certifique-se de que todos os usuários no local
saibam quando será executada a auditoria. Uma auditoria de
resíduos pode ser conduzida com apenas algumas pessoas.

Involucrar mais pessoas (membros, funcionários e clérigos), fará
tudo mais fácil e gerará uma melhor oportunidade para envolver
outras pessoas na redução de resíduos. Ter membros envolvidos
na triagem, pesagem, documentação e discussão é um aspecto
importante da realização de uma auditoria de resíduos da escola
ou igreja. As mesmas pessoas que ajudam com a pré-classificação
na cozinha podem ajudar com a classificação final e a pesagem.
Procure involucrar entre 10 e 20 voluntários.
• Quando: decidir a data. Escolha um dia normal com atividades
corriqueiras em suas instalações, a fim de captar uma verdadeira
representação dos resíduos gerados. Evite feriados e dias em que
aconteçam celebrações especiais. Não planeje um dia de almoço
sem desperdício na data da auditoria. A auditoria pode ser muito
confusa, dependendo do que você sirva para o almoço. Escolher
um dia de almoço em que você serve um pedaço de fruta em lugar
de salada de frutas, pizza em lugar de espaguete, um biscoito em
lugar de pudim, fará com que a classificação seja mais fácil.
• Por quê: explique às pessoas o motivo de fazer a auditoria.Comunique
a todo o grupo e à comunidade porquê e quando você irá conduzir a
auditoria de resíduos. Crie um folheto digital, publique informações
em seu website, faça anúncios durante o serviço religioso, as
reuniões ou no auditório, e exiba para o grupo o vídeo ‘Holmes
Zero Waste’ (Desperdício Zero em Holmes) que mostra uma
auditoria de resíduos na escola (www.sevengenerationsahead.
org). Gerar conscientização e entusiasmo em torno deste evento
será útil para obter cooperação e apoio no dia da auditoria.
• O que: materiais necessários para a auditoria de resíduos. Esta lista de
materiais é uma guia geral do que você pode precisar para realizar
uma auditoria de resíduos. Quando o desperdício de cozinha é
incluído na auditoria, pode ser útil que os membros distribuam
os seus resíduos em recipientes rotulados depois de comer.
Recipientes, sacos de lixo, sacolas para reciclagem adicionais, e
alguns sinais, podem ser necessários para este processo.
• Se você planeja ter membros envolvidos na auditoria de resíduos,
então você pode optar porque essas pessoas se identificam de
alguma forma (por exemplo, usando um mesmo lenço colorido ou
um colete de segurança), para que outros saibam a quem podem
pedir ajuda.
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ESPAÇO PARA CLASSIFICAR OS RESÍDUOS

BALANÇA DO ESTILO MÉDICO OU DO CORREIO, DA
COZINHA OU BANHEIRO

ROLO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL PARA COLOCAR COISAS ACIMA

PLANILHA DE AUDITORIA FORNECIDA PARA REGISTRAR OS
DADOS DA AUDITORIA

LONAS PLÁSTICAS OU DO SOLO

CÂMERA

TESOURAS E FITA ADESIVA PARA CORTAR E FIXAR O PLÁSTICO AO
CHÃO E COLAR OS RÓTULOS

PAPEL E CANETAS PARA ROTULAR OS RECIPIENTES E LATAS

SACOS DE LIXO E SACOS DE PAPEL

LUVAS PLÁSTICAS DESCARTÁVEIS PARA TODOS OS PARTICIPANTES

SINAIS PARA RECIPIENTES E PARA AS ÁREAS DE TRIAGEM NO CHÃO

2 A 4 BALDES DE 5 GALÕES PARA LÍQUIDOS

QUADRO BRANCO OU LOUÇA PARA NOTAS

RECIPIENTES OU LATAS PARA RECICLAGEM, ATERRO
E COMPOSTAGEM

Leve em consideração a possibilidade de que um par de fotógrafos documente sua auditoria de resíduos. As fotos realmente podem dar-lhe
uma ideia da quantidade de resíduos gerados em um dia em seu local, bem como o volume de recursos que estão sendo desperdiçados e
não recuperados. Por exemplo, as pessoas sempre se surpreendem ao descobrir a quantidade de papel que é jogado fora em lugar de ser
reciclado. Também será muito divertido para o grupo ver as fotos e começar a perceber que as decisões que tomam todos os dias são parte de
um impacto coletivo muito maior que todo o grupo gera.

SINALIZAÇÃO PARA ZERO RESÍDUOS
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Como:
Estrutura da pesquisa
As auditorias podem fornecer uma visão geral ou fornecer informações
detalhadas. Elas podem ser uma medida simples de quanta reciclagem
você gera, ou podem dar uma visão detalhada sobre quais recursos
podem ser recuperados (metal, vidro, papel, etc.), nas diferentes partes
da organização. Elas podem demorar uma ou duas horas, ou podem
demorar um dia inteiro. É importante entender como serão usados
os dados coletados ao planejar como estruturar a auditoria. Discuta
e analise as estratégias de redução de resíduos que você planeja
implementar. Pense sobre que tipo de informação precisa obter para
uma melhor medição da redução de resíduos após a implementação
da estratégia. No caso de que você precise realizar auditorias de
acompanhamento para incluir seus dados no relatório para subsídios,
revise como esses dados devem ser medidos e documentados.
Trabalhe em estreita colaboração com a equipe de limpeza, os
engenheiros do prédio e a equipe de cozinha. Peça que, no dia da
auditoria, os resíduos ou a reciclagem não sejam removidos das
instalações. Estabeleça um local para que o pessoal da limpeza
deposite e armazene qualquer resíduo que precise ser coletado antes
da auditoria programada para que possa ser medido e documentado
como parte da auditoria.
Opções para a realização de uma auditoria de resíduos:
• Opção A — Cozinha: a auditoria de resíduos de cozinha pode dar-lhe
importante informação não só sobre as oportunidades de redução
e reciclagem, senão também sobre a compostagem. Colete,
classifique, pese, e registre os resíduos e materiais recicláveis da
cozinha. Use a planilha: Cozinha.
• Opção B— Visão Geral: use esta opção para examinar a reciclagem
geral e a redução de resíduos, porém não a compostagem.
Colete e reúna 1) os resíduos de todas as salas, 2) a reciclagem
de todas as salas, e 3) somente recicláveis da cozinha (e não os
resíduos orgânicos). Classifique, pese e registre. Use a planilha:
Visão geral.
• Opção C— Auditoria quarto a quarto: use esta opção para
desenvolver estratégias específicas para a redução de resíduos
por área. Para todos os resíduos e materiais recicláveis: colete
os resíduos e a reciclagem de todo o prédio, mas mantenha-los
organizados por salas de aula, salas de escritório ou pessoal
(os recipientes podem ser rotulados temporariamente antes
de serem levados para uma área de classificação central).
Classifique cada “sala”, pese e registre. Você também pode
planejar a auditoria como uma série de competições de redução
de resíduos entre salas, graus, ou alunos e professores. Faça
que cada sala de aula, escritório, sala de funcionários, etc.
classifique, pese, e registre os seus próprios resíduos. Use a
planilha: Visão geral.

• Pré-classificação: configuração das estações de classificação.
Imagine a desordem ao jogar um monte de enormes latas de lixo
cheio de resíduos que causam mal cheiro no chão e, em seguida,
colocar-se as luvas para classificá-lo em suas categorias de
auditoria de resíduos. Um pequeno planejamento antecipado
não só pode impedir que você tenha que executar esta suja
tarefa, mas também oferecerá uma oportunidade perfeita para
envolver os alunos no processo de auditoria de resíduos. Planeje
instalar uma ou mais estações de triagem de resíduos na sala de
jantar. Todas as estações devem ser iguais, com recipientes bem
rotulados. Atribua um aluno a cada recipiente ou a cada estação
de classificação e explique-lhe que seu trabalho é ajudar outros
alunos a classificar seus resíduos do almoço nos recipientes
apropriados quando terminarem de comer. Também é importante
que alguns voluntários adicionais estejam disponíveis para ajudar.
Todos os voluntários de auditoria devem usar luvas de plástico
e ter seu cabelo recolhido atrás. Tome o tempo necessário para
explicar seus deveres e lembrá-los do importante trabalho que
eles têm. Avise na cozinha que quando forem deixar as suas
mesas eles devem ir para uma estação de triagem e que lá
serão ajudados pelos voluntários. Tenha sacos de lixo adicionais
à mão, pois o volume vai aumentar rapidamente na medida em
que o almoço termine. A pesquisa geralmente termina na hora
do almoço, mas isso depende em grande parte do número de
voluntários disponíveis para ajudar.
• Área de classificação Prepare uma área de classificação na qual:
• você tenha espaço e tempo adequados para realizar a auditoria de
resíduos, e
• só precise de um transporte limitado de líquidos e restos de
alimentos. Isto pode ser feito na sala de jantar depois que todos
os almoços tenham terminado, no auditório, em uma sala de
aula disponível, ou no corredor. Se for necessário, prepare a sala
cobrindo o chão com lonas ou folhas plásticas. Cole o plástico no
chão cobrindo-o completamente para evitar escorregar e tropeçar.
• Peça emprestada uma balança. As escalas postais e as escalas
caseiras de banheiro podem funcionar. Prefira aquelas com um
leitor digital. O tamanho e o tipo de balança que você use podem
determinar se você pode pesar artigos no recipiente ou se você
precisará remover o saco e pesar os artigos de uma maneira
diferente. Tenha um quadro branco ou uma louça para marcar a
informação e tomar notas.
• Área de classificação para salas e escritórios Uma auditoria de
resíduos pode ser realizada por 2 a 3 pessoas. Ainda assim,
envolver outros ajuda a tornar a auditoria um início visível para
seus esforços de redução de resíduos, bem como uma maneira
para ajudar a atrair os alunos e adultos. A tabela a seguir dá uma
ideia de uma variedade de maneiras pelas quais você poderia dar
trabalho aos voluntários durante a auditoria de resíduos. Quando
se tem um bom número de voluntários, é importante que cada
um deles seja uma parte útil da auditoria; a atribuição de uma
tarefa ou trabalho pode garantir que todos desempenhem um
papel importante.
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TAREFA
REGISTRADOR

DESCRIÇÃO
Registra todos os dados de auditoria na planilha de registro. Isso inclui pesos e cálculos
para todos os fluxos de resíduos medidos. O Registrador saberá quais fluxos necessitam
de contagem e pesagem (ver folhas de registro) quando lhe seja perguntado pela equipe
de registro.

Martha

CONTADOR

Conta os itens que precisam ser calculados. Usa a lona no local designado. Informa os
dados finais ao Registrador e distribui os elementos nos recipientes apropriados.

Luiz

CLASSIFICADOR

Recebe todos os sacos contaminados e os distribui nos fluxos de resíduos
correspondentes. Usa a lona no local designado. Rotula novos sacos com os seus fluxos
de resíduos e os entrega ao Receptor.

Maria, João,
Manuel

PESADOR

É o encarregado da balança e certifica que todos os sacos sejam devidamente pesados.
Deve notificar todos os dados ao Registrador. Uma vez os dados são registrados, distribui
o saco nos recipientes apropriados.data to the recorder.

Júlio

Recebe todos os sacos que chegam para serem pesados na auditoria. Certifica que o
corredor tenha indicado o fluxo de resíduos correto nas sacolas. Se a sacola não está
contaminada, entrega-a ao Contador se deve ser calculada, ou ao Pesador se não for
o caso. Se estiver contaminada, entrega-a ao Classificador. Ajuda aos contadores e
classificadores durante o tempo de inatividade.

Isabel

CORREDOR

Move-se em torno às estações coletando as sacolas cheias que estão prontas para
serem pesadas. Ao verificar cada estação, também olha nos recipientes para se
certificar de que os fluxos não estão sendo contaminados. Se vê itens que estão sendo
eliminados incorretamente os pega (com luvas) e os coloca no lugar certo.

David, Mateus,
Roberto

EDUCADOR

Educa as pessoas sobre como descartar corretamente seus itens. Cada recipiente é
designado para coletar um fluxo determinado de resíduos (ver sinalização). Certifica que
cada item seja descartado no recipiente correto. Se não for eliminado corretamente,
resgata o material (com luvas) e o coloca no lugar certo.

Paulo, Lucas,
Michelle, Sara

RECEPTOR

Medição e registro de resíduos
• Pese todos os recipientes vazios antes de começar, incluindo
recipientes de reciclagem vazios, baldes, caixas ou outros
recipientes. Lembre-se de deduzir este peso dos pesos finais que
você registra na sua auditoria de resíduos.
• Os resíduos de salas e escritórios podem ser despejados na
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lona ou plástico onde os voluntários podem classificá-los em
montões de papel, plástico, metal, alimentos e outros.
• Uma vez que uma “sala” tenha sido classificada, comece
a pesar as categorias individuais de resíduos, registrando
tudo no formulário de auditoria de resíduos, e logo passe à
próxima categoria.

• Quando todos os resíduos de uma “sala” tenham sido
classificados, pesados e registados, todos os resíduos para
aterros podem ser separados para serem levados para fora.
Os materiais recicláveis podem ser depositados em uma caixa
(ou no recipiente que o pessoal de limpeza para usa para os
materiais recicláveis) e separados.
• Agora a seguinte “sala” pode ser classificada, pesada e
registrada.
A maioria dos resíduos de cozinha que foram pré-classificados
podem ser pesados e registrados como estão. Os recicláveis e
os resíduos diversos podem requerer uma maior classificação.
Derrame os resíduos de cozinha que não foram pré-classificados
em uma lona para que sejam classificados em sacos separados ou
recipientes para frutas, vegetais, carne, pão e itens diversos.
Tome nota de itens que não estão no formulário de auditoria de
resíduos, mas são itens de resíduos regularmente presentes nas suas
instalações, por exemplo, canudos de plástico, utensílios plásticos,
pacotes do condimento ou ele embalagens de petiscos. Se for possível,
pese ou conte esses itens, registre-los no formulário de auditoria de
resíduos sob ‘Itens Diversos’ e insira o nome, a quantidade e/ou o peso
do item. Essa informação pode ser usada para advogar por alternativas
menos contaminantes.
Oportunidades de aprendizagem
Um membro do comitê deve ser designado para envolver os
membros em atividades educativas durante a auditoria de resíduos.
Estimativa e medição: quando uma categoria é levada até a balança
para a pesagem, peça a alguns membros que levantem o saco ou
recipiente e façam uma estimativa de quanto pesa. Escolha outro
voluntário para que pese o saco, opere a balança, anuncie o peso
real, e anuncie quem fez a estimativa mais próxima. Peça aos
voluntários que revezem a pesagem e a estimativa.
Discuta como você lida com o desperdício em sua comunidade:
fale sobre o desperdício e explique por que enviá-lo para aterro é
um problema (perda de recursos naturais, quanto tempo duram
os resíduos no aterro sanitário, poluição causada pelos aterros
sanitários, escassez de aterros sanitários na área). Pergunte
aos membros sobre soluções para reduzir a quantidade de
resíduos gerados e enviados para aterros sanitários. Se alguns
itens são recicláveis nas suas instalações, mas não estão sendo
reciclados, pergunte-lhes por que eles acham que esses itens
não estão sendo reciclados e peça-lhes possíveis soluções. Anote
as respostas e mantenha as pessoas envolvidas nas estratégias
de redução de resíduos.

Análise: use os dados recolhidos em sua auditoria para analisar
e determinar a quantidade total de resíduos gerados em suas
instalações ao longo de um ano. Que parte desses resíduos devem
ser reciclados? Analise os dados para determinar quantos quilos de
reciclagem podem ser recuperados em um ano.
Limpeza
É importante discutir o asseio após a auditoria de resíduos com o
pessoal responsável da limpeza. Determine se a equipe de limpeza
continuará a trabalhar no final da auditoria e se eles podem
ajudar com a limpeza. É importante lembrar que este pessoal
desempenhará um papel integral no sucesso de qualquer estratégia
de redução de resíduos que seja implementada, portanto, leve em
consideração qualquer ajuda adicional que você vai solicitar deles e
reconheça os seus esforços.
Saiba com antecedência o que a equipe de limpeza pode fazer e o
que você precisará pedir aos voluntários.
Tarefas:
• Todos os resíduos e materiais recicláveis devem ser
transportados para as caçambas de lixo externas no final da
auditoria.
• Os recipientes e lixeiras devem ser armazenados.
• A lona plástica (se for reutilizável) deve ser limpa, removida do
chão e armazenada. Se for utilizada uma cobertura plástica,
retire-a cuidadosamente do chão e adicione-a aos resíduos de
aterros sanitários.
• Os cubos com líquidos devem ser esvaziados e limpos.
• O chão provavelmente terá que ser limpo e deverá passar-se
um pano.
• Devolva a balança e a louça.
Resultados da auditoria de resíduos
Uma vez concluída a auditoria de resíduos, os dados recolhidos
devem ser resumidos e informados. Se os alunos estavam
trabalhando em quadros ou louças, considere tirar fotos dos seus
cálculos. Produza um relatório resumido que mostre os dados
coletados. Ele pode ser uma tabela de dados ou um gráfico de
pizza, algo que mostre a quantidade total de resíduos gerados,
o que a escola está recuperando na atualidade (geralmente pela
reciclagem), e o que ainda poderia ser reduzido ou recuperado.
Observe que você não precisa criar gráficos ou tabelas em um
computador. É ainda mais significativo que um dos voluntários faça
o desenho em uma folha de papel grande (flipchart) ou no quadro.
Isso igualmente demonstrará seu cuidado para não acrescentar a
sua pegada plástica.
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Análise de resíduos
DESPERDÍCIO POR DIA
(KG/DIA OU POR SEMANA)

RESÍDUOS
POR ANO (KG)

KG DE PLÁSTICO/ANO
(ESTIMADO EM 10%)

ORGANIZAÇÃO

# DE MEMBROS

ESCOLA DA GRAÇA

900

584.25/dia

102,810

10,281

IGREJA DE SÃO JOÃO

400

519.4/semana

27,040

2,7040

CLUBE DE FUTEBOL

1,100

2,144.86/semana

111,540

11,150

Análise de dados da auditoria: Escola Primária Sebastião

ITEM COLETADO

RECUPERADO POR DIA
(QUANTIDADE DE LBS/DIA)(COUNT OR LBS./DIA)

RECUPERADO POR ANO
(QUANTIDADE DE LBS/ANO)

CAIXAS DE LEITE

301 por dia

51,113 por ano

LÍQUIDO

99.6 lbs./dia

16,932 lbs. por ano

SACOLAS DE PAPEL

398 por dia

67,660 por ano

Os dados de sua auditoria de resíduos podem ajudá-lo a ver o impacto de seus esforços coletivos. A decisão sobre onde colocar uma caixa de
leite é parte de uma solução muito maior.

As planilhas ajudam a executar a auditoria de resíduos e a coletar
os dados e resumir os resultados. Sugerimos que você as tenha
fotocopiadas enquanto as usa no local.
Planilha 1: Explorando o nosso sistema de resíduos
• Quantas lixeiras você tem?
• Quanto lixo pode caber em cada lixeira?
• Com que frequência é coletado o lixo?
• Quão cheios estão as lixeiras no momento da coleta?
• Que empresa recolhe o lixo?
• Onde leva o lixo?
• Quanto dinheiro custa que eles peguem o lixo?
• Como é determinado o custo do lixo (número de lixeiras, peso
do lixo, etc.)?
• A sua organização se preocupa com a reciclagem?
• Quais os itens que o seu grupo recicla?
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• Você tem um recipiente ou uma caçamba de reciclagem
disponível?
• Qual é a empresa que recolhe reciclagem?
• Quanto dinheiro custa que a reciclagem seja recolhida?
• Quais são todos os itens que a sua empresa de reciclagem
recolhe?
• Cada quarto tem uma lixeira para reciclagem?
• O escritório, a biblioteca e o centro de recursos têm lixeiras
para reciclagem?
• Vocês reciclam na cozinha?
• Que itens reciclam da cozinha?
Planilha 2: Dados da auditoria de resíduos da cozinha
Nome do Grupo:
Data:
Encarregado da auditoria (pastor, administrador,
membro do Conselho):

Peça aos voluntários que classifiquem os itens em contêineres de coleta (recipientes e baldes com sinais) à medida que terminem de comer o
almoço. A pesagem, contagem e registro serão feitos após o almoço.

ITENS

QUANTIDADE

PESO

ATUALMENTE RECICLADO/
COMPOSTADO/COLETADO?

TOTAL

RECICLADO
Plástico

□ Sim
□ Não

Qualquer outra reciclagem

□ Sim
□ Não

Peso Total da reciclagem

□ Sim
□ Não

LÍQUIDO
Todo o líquido (bebidas, sucos, etc.)

□ Sim
□ Não

COMPOSTAGEM
Restos de comida

□ Sim
□ Não

ATERRO
Aterro: canudos, isopor
PESO TOTAL
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Planilha 3: auditoria de resíduos reciclados
Nome do Grupo:
Data:
Encarregado da auditoria (pastor, administrador, membro do
Conselho):

• A reciclagem de resíduos será coletada, classificada e medida
em todas as zonas das instalações, exceto na cozinha (para
uma auditoria de cozinha, utilize a Planilha 2). Determine se
precisa fazer auditoria de cada sala ou escritório de forma
separada. Em caso afirmativo, use uma Planilha separada para
cada área. Caso contrário, transporte todos os itens reciclados
e os resíduos para uma área de medição central. Classifique
tudo por categorias e registre-lo embaixo.

INFORMAÇÕES PRÉVIAS
ITENS

COMENTÁRIOS

O papel é reciclado nas salas de aula?

□ Sim
□ Não

O papel de escritório é reciclado?

□ Sim
□ Não

As impressoras podem imprimir em dupla face?

□ Sim
□ Não

As copiadoras podem imprimir em dupla face?

□ Sim
□ Não

Os anúncios são enviados por e-mail?

□ Sim
□ Não

Os banheiros têm secadores de mãos?

□ Sim
□ Não

DADOS DA AUDITORIA DE RESÍDUOS
ITENS

QUANTIDADE

PESO

ATUALMENTE RECICLADO?

RECICLAGEM
Papel branco usado em um lado

□ Sim
□ Não

Papel branco usado em ambos os lados

□ Sim
□ Não

Total de papel branco

□ Sim
□ Não

PAPELÃO
Papelão
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□ Sim
□ Não

LISTAR ITENS

DADOS DA AUDITORIA DE RESÍDUOS
ITENS

QUANTIDADE

PESO

ATUALMENTE RECICLADO/
COLETADO?

LISTAR ITENS

OUTROS PAPEIS
Revistas

□ Sim
□ Não

Faturas, correio, envelopes

□ Sim
□ Não

Papel branco

□ Sim
□ Não

TOTAL DE PAPEL

□ Sim
□ Não

OUTROS RECICLADOS
Plástico

□ Sim
□ Não

Metal

□ Sim
□ Não

Outros

□ Sim
□ Não

TOTAL DE OUTROS RECICLADOS

□ Sim
□ Não

ATERRO
Aterro sanitário (sacolas plásticas,
isopor, etc.)
PESO TOTAL
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Nós queremos ouvir de você. Entre em contato conosco em interfaith@plasticbank.com

