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PROJETO SOCIOAMBIENTAL RECICLAR CAPÃO DA CANOA 

Nada Se Perde, Tudo Se Transforma – Reciclando Mentes, Gerando Renda, Promovendo a 

Cidadania e Sustentabilidade em CAPÃO DA CANOA 

 

Valor da proposta - R$ 199.595,12 

 

INSTITUIÇÃO SIGNATÁRIA E EXECUTORA 

ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES ECONÔMICOS E ECOLÓGICOS DE CAPÃO DA CANOA – ASAGEE 

 

Considerando a educação ambiental como um processo por meio do qual se constrói valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade; 

E ainda, que a educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação 

nacional, devendo estar presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do 

processo educativo, em caráter formal e não-formal; 

Apresentamos o presente projeto, que tem como objetivo desenvolver ações integradas para o 

enfrentamento da questão social dos resíduos, potencializando o trabalho dos 

catadores/recicladores, com base nas dimensões da sustentabilidade social, econômica e 

ambiental, integrando a comunidade de Capão da Canoa ao processo de coleta seletiva de 

resíduos recicláveis do município. 

 

DADOS DA INSTITUIÇÃO EXECUTORA 

 

1. Histórico da ASAGEE 

A Associação dos Agentes Econômicos Ecológicos de Capão da Canoa, inscrita no CNPJ n° 

04.424.777/0001-34, foi fundada em 20 de abril de 2001. É uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, que objetiva promover a unidade dos seus associados em torno da defesa dos seus 

direitos sociais e econômicos, sem distinção de raça, credo, cor, promovendo a educação 

ambiental. Sua sede fica na Estrada da Laguna, s/n, km 05 - Capão da Canoa/RS, local cedido 
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pela Prefeitura Municipal de Capão da Canoa/RS. Atualmente a Associação é composta por 93 

pessoas, sendo 54 mulheres e 39 homens. A Presidência é ocupada pela Sra. Gessi dos Santos, 

inscrita no CPF n° 502.522.080-72. 

 

2. Infraestrutura disponível 

A ASAGEE conta com dois galpões de 20x40 metros cada, com 01 escritório e dois banheiros, 

um masculino e um feminino. Além disso, possuiu um refeitório, em área distante do galpão de 

triagem, onde são servidas 03 refeições por dia para os associados: café da manhã, almoço e 

lanche da tarde. 

 

3. A Escola Comunitária de Educação Infantil Cantinho da Esperança Pessi 

A ASAGEE conta com a Escola Comunitária de Educação Infantil Cantinho da Esperança Pessi, 

doada por um empresário da construção civil para acolher as crianças, filhos e filhas dos 

associados. A escola atende 23 (vinte e três) crianças e tem a Associação como sua provedora. 

Através de um convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e a ASAGEE, o município 

cede os professores e a alimentação, ficando a Associação responsável com os custos de 

manutenção da escola, como móveis e eletrodomésticos. 

Hoje a escola dispõe de 03 professoras, 02 auxiliares e 01 cozinheira que atendem as turmas de 

berçário 1 e 3, maternal 1 e 2, pré-escola, 1° e 2° anos. O espaço possui 01 refeitório, 03 salas 

de aula, cozinha, dispensa, área de serviço e 02 banheiros. No local são servidas 03 refeições 

diárias para as crianças: café da manhã, almoço e café da tarde. 

 

4. |ASAGEE| - Associação dos Agentes Econômicos e Ecológicos de Capão da Canoa  

O objetivo da ASAGEE é desenvolver ações integradas para o enfrentamento da questão social 

dos resíduos, potencializando o trabalho dos catadores/recicladores, com base nas dimensões 

da sustentabilidade social, econômica e ambiental. Para isso, criamos estratégias de educação 

ambiental para a comunidade, incentivando à correta separação dos resíduos recicláveis e a 

destinação à coleta seletiva. Nossa estratégia é, através das visitas guiadas das escolas à usina 

de reciclagem e ao aterro sanitário do município de Capão da Canoa/RS, conscientizar e 

sensibilizar as crianças e adolescentes sobre a importância do correto fim para os resíduos.  
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Deste modo nossa entidade traz em sua concepção o atendimento às questões 

socioambientais, primando não só pelos aspectos ambientais implicados na coleta seletiva, 

mas, sobretudo, no seu âmbito social. 

 

5. Parcerias 

5.1 Prefeitura Municipal de Capão da Canoa 

Atualmente contamos com a parceria da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa/RS, com a 

qual possuímos um contrato que contempla o pagamento do INSS, cestas básicas e o 

transporte dos associados e das associadas, bem como seus filhos, em virtude da distância do 

centro da cidade até o local da usina de triagem.  

Através desse mesmo contrato, a ASAGEE tem à sua disposição os caminhões terceirizados para 

serviços de coleta seletiva no Município de Capão da Canoa, e também conta com o custeio de 

assessoria jurídica e serviços contábeis mensais relacionados ao contrato desta Prefeitura.  

Além disso, no decorrer do ano de 2020, a ASAGEE implementou, parcialmente, em virtude da 

pandemia do coronovírus, o PROJETO RECICLAR CAPÃO DA CANOA, que deu maior visibilidade 

ao Município de Capão da Canoa enquanto promotor do desenvolvimento sustentável.  

A proposta é dar sequência ao trabalho que está dando certo, buscando novas alternativas para 

o novo momento vivido. A proposta é aumentar o volume de resíduo reciclável a ser coletado 

no próximo período contratual, reduzindo assim, o volume do resíduo sólido, o que 

consequentemente resultará num maior tempo de vida útil do aterro sanitário da cidade. 

 

5.2. Prefeitura Municipal de Xangri-Lá 

A ASAGEE também possui contrato com a Prefeitura Municipal de Xangri-Lá, onde já realiza 

desde 2019 um projeto semelhante de Educação Ambiental, que contempla uma ampla gama 

de ações voltadas à sensibilização dos munícipes sobre a importância da coleta dos resíduos 

recicláveis. 

  

 6. Terracycle 

Entendendo que a parceria é a forma mais inteligente para atingirmos nossos objetivos, 

utilizaremos a logística reversa como instrumento de desenvolvimento econômico e social. Essa 
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prática caracteriza-se por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar 

a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em 

seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. 

Nesse sentido, iniciamos o trabalho em parceria com a Terracycle, empresa que existe em 21 

países, especializada em buscar soluções para itens de difícil reciclabilidade. A ideia consiste, 

basicamente, em divulgar massivamente a coleta de produtos específicos, e como incentivo, 

destinar o valor recebido à uma instituição sem fins lucrativos ou à uma escola, que será 

escolhida através de sorteio. 

A ASAGEE já faz parte do time Terracycle e participa das campanhas propostas. Nossa ideia é 

incluir a coleta desses materiais específicos (esponjas, cápsulas de café, material de escrita, 

entre outros) no Município de Capão da Canoa. 

  

7. Resíduo como fonte de renda dos associados e associadas da ASAGEE 

Os associados contam hoje, exclusivamente, como única fonte de subsistência, a partilha das 

vendas dos materiais recicláveis coletados nos municípios de Capão da Canoa e Xangri-Lá. Todo 

o material recibo é separado por tipos de materiais, e posteriormente, prensados e estocados 

para venda. 

Nesse sentido, esse projeto também tem como objetivo, proporcionar aos associados e 

associadas, bem como aos seus dependentes, reconhecimento social, melhores condições de 

vida e, o mais importante, uma forma digna de subsistência. Para esse fim, o projeto busca 

melhorar o rendimento dos associados, fazendo assim uma segregação mais satisfatória, 

agregando valores para se obter uma renda mais digna aos seus. A aprovação do projeto será 

indispensável para essa mudança de realidade. 

Para isso, contaremos com a capacitação dos associados da ASAGEE através de atividades de 

formação sobre associativismo, gestão de trabalho, conhecimento de materiais e processos de 

agregação de valor, gestão financeira com estabelecimento de um sistema de transparência 

nos negócios, regras de convivência, educação ambiental visando qualificar o sistema de 

triagem, com redução de rejeitos destinados ao Aterro Sanitário, aumento de produtividade e 

melhoria da renda dos associados. 
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8. Justificativa do Projeto 

Aos falarmos de reciclagem estamos discutindo de forma indireta, outros segmentos como 

saúde, educação, redução do consumo, economia, emprego, renda e cidadania. Reciclagem não 

só possibilita o aumento da vida útil dos materiais, gerando novos negócios empresariais, como 

também contribui para proteção ambiental. 

No âmbito econômico temos injeção de recursos financeiros, redução de custos produtivos e 

criação de emprego, renda permanente, aquecimento e estímulos a outros mercados 

resultando numa melhor qualidade de vida, promovendo a cidadania. 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

GESSI DOS SANTOS 

CPF: 502.522.080-72 

Presidente da ASAGEE. 

 

IVAIR BEDENDO 

CPF: 503.196.980-68 

Gestor ambiental, atualmente atua junto a secretaria de meio ambiente de Capão da Canoa, 

onde desenvolve projetos de educação ambiental, como a criação das “bituqueiras” (local para 

o correto descarte das bitucas de cigarro). Desenvolve um trabalho de gestão ambiental junto a 

ASAGEE, através de prestação de serviço, sendo o principal promotor dos projetos 

socioambientais desenvolvidos pela Associação. 

 

FERNANDA MARIA GRASSELLI FREITAS 

CPF: 820.806.900-00  

Advogada, inscrita na OAB/RS sob o número 115.200. Mestranda em Direito na UFRGS. Autora 

dos Projetos de Educação Ambiental da ASAGEE. Pesquisadora Externa do Grupo Fundamentos 

Epistêmicos da Bioética da UNISINOS – RS e da Clínica de Direitos Humanos | CDH UFPR | 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/3897040124373511. 
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TEMA 

Educação ambiental 

 

RESUMO 

O mundo foi obrigado a parar em virtude da Pandemia do novo Coronavírus. As sociedades e o 

Poder Público obrigaram-se a se reinventar. Com o isolamento social, as pessoas buscaram 

refúgio em suas casas de veraneio. A cidade de Capão da Canoa viu seu volume de resíduos 

sólidos (recicláveis ou não) aumentar assustadoramente. Por esse motivo, tanto a coleta 

seletiva, quanto a Educação Ambiental precisaram se reinventar, buscando i) alternativas para 

a manutenção da coleta, sem a contaminação dos associados e associadas; e ii) novas ações 

metodológicas de educação ambiental, investindo em modelos alternativas de intervenções. 

Importante ressaltar que o modelo utilizado pela cidade de Capão da Canoa, é o da coleta 

seletiva solidária com a inclusão socioeconômica, que se caracteriza pela gestão integrada, que 

contempla as dimensões ambientais, sociais, econômicas, políticas e culturais, onde o resultado 

se concretiza a partir de uma série de ações em conjunto entre a associação e o poder público.  

Dentre as principais conquistas dessa ação conjunta, pode-se destacar a retirada de pessoas de 

uma situação de vulnerabilidade, reinserindo-as no mercado de trabalho. Ou seja, além de 

transformar resíduo em insumo, a coleta seletiva também transforma pessoas, ressignificando 

suas vidas. Os associados e associadas passam a ser reconhecidos como prestadores de serviço 

da cadeia da reciclagem e dos processos de logística reversa. Isso também contribui para que 

os resíduos deixem de ser vistos como dejetos e passem a ser tratados como insumos com 

valor econômico, social e ambiental.  

Nesse sentido, nota-se a flagrante importância da manutenção da coleta de resíduos recicláveis 

a partir da nossa associação, em detrimento de contratar empresas com finalidades 

meramente mercantis e lucrativas, ou grupos mercadológicos vendedores de serviços, nos 

termos da Lei Nº 12.305, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

A iniciativa de gestão compartilhada com a participação das associações possibilita a 

contratação, a elaboração de roteiros de coleta, capacitação de pessoal, conscientização 

ambiental dos munícipes, estruturação dos empreendimentos, monitoramento e avaliação de 
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processos compartilhados em esferas públicas entre gestores, associação e beneficiários e 

beneficiárias dos serviços. 

O investimento público se justifica na medida em que ajuda na promoção da educação 

ambiental, garantindo que os serviços de coleta e o destino final dos resíduos sólidos recicláveis 

possam ser viabilizados junto à associação de forma digna e sustentável, melhorando a 

qualidade do ambiente de trabalho, através da implementação de EPI’S, melhora e aumento 

dos pavilhões utilizados pela associação, compra de máquinas pesadas que resultam no 

aumento da produtividade, entre outros benefícios. 

A sustentabilidade ambiental se efetiva no momento em que os resíduos deixam de ser 

depositados no meio ambiente, aumentando a vida útil dos aterros sanitários. Em termos 

econômicos, pode-se dizer que a reciclagem faz com que as riquezas possam ser melhores 

distribuídas, no momento em que são desenvolvidas e ampliadas as técnicas e as tecnologias 

de produção na área da coleta, triagem, logística, comercialização e agregação de valor aos 

materiais recicláveis através de seu beneficiamento industrial. Socialmente ocorre o 

incremento da massa de renda em níveis locais, a formalização destes trabalhadores e o seu 

consequente acesso aos direitos de cidadania. Esses são os pilares ambiental, econômico e 

social que contribuem para a criação valores culturais e políticos voltados ao incremento da 

qualidade de vida e da inserção dos associados em processos emancipatórios. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Cidadania. Educação ambiental. Sustentabilidade. Pandemia 

 

OBJETIVOS 

O objetivo geral consiste em buscar alternativas de educação ambiental para solução da 

problemática posta em virtude da pandemia, dando maior visibilidade ao problema dos 

resíduos recicláveis. 

Com o intuito de alcançar o objetivo geral, nosso objetivo específico é promover a educação 

ambiental através de metodologia alternativa, respeitando o isolamento social e as 

consequências que essa nova forma de convívio social desencadeou e ainda desencadeará. A 

proposta é desafiadora, diante da natureza pluridimensional que a questão dos 

resíduos/pandemia se apresenta.  
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METODOLOGIA  

Para a realização da proposta, serão adotadas, especialmente durante o período que se 

estender a pandemia, estratégias visuais de sensibilização através da elaboração de ações de 

comunicação e sensibilização em consonância com as necessidades do grupo-alvo do projeto. 

Nesse sentido, estão sendo criadas atividades pedagógicas através das plataformas digitais do 

Projeto para disponibilização online, além de peças informativas de comunicação visual. Para 

isso, conta-se com o auxílio de profissionais especializados em comunicação e publicidade, de 

modo que a linguagem se torne adequada para o público, viabilizando-se a efetiva 

compreensão do conteúdo abordado, de uma forma atrativa. 

Tais atividades visam promover a educação ambiental, informando e sensibilizando os 

principais sujeitos envolvidos. Destaque-se que em virtude do atual cenário mundial, não serão 

produzidos materiais gráficos em sua versão impressa. Toda a produção do Projeto estará 

disponível nas plataformas digitais, que também será utilizado para divulgar as etapas do 

projeto, seus resultados parciais e finais, permitindo que o aporte teórico levantado e as 

estratégias de educação e sensibilização desenvolvidas possam ser acessados e replicados por 

outras entidades envolvidas na educação ambiental, no intuito de fortalecimento da rede de 

educação ambiental e sustentabilidade. 

  

RESULTADOS  

a) Efetiva conscientização e sensibilização dos principais sujeitos envolvidos no âmbito da 

educação ambiental, identificados em duas frentes principais: autoridades públicas 

diretamente envolvidas com políticas públicas em meio ambiente e planejamento; e os 

cidadãos e cidadãs em geral, usuários da rede de coleta de resíduos recicláveis municipal, de 

modo que se transformem em agentes multiplicadores do conteúdo abordado, inclusive com a 

sua incorporação na elaboração de políticas públicas; 

b) Apresentar à comunidade a importância da educação ambiental como meio de sobrevivência 

e da manutenção do mundo que vivemos como o vemos hoje, ou senão melhor, com a 

participação de profissionais com larga experiência em coleta seletiva de resíduos, a fim de que 

se desenvolva e se chame a atenção para essa questão, com o consequente impacto na 

formação especializada de recursos humanos, em todos os níveis da sociedade. 



                                                                                       

 

Estrada da Laguna, s/n, Km 05 – Capão da Canoa/RS  |  51 98032.7445 e 51 99926.4355  |  usinaasagee@gmail.com 

A impressão desse documento é realmente necessária? REDUZA . REUTILIZE . REPENSE . RESPONSABILIZE-SE . RECICLE 

c) Elaboração de conteúdo para as mídias sociais e produtos relacionados no item orçamento. 

d) Educação ambiental para jovens e adultos, dirigida a toda comunidade. 

 

PRODUTOS  

a) Material de apoio educativo;  

b) Manutenção do aplicativo da coleta seletiva, pelo qual os munícipes tem acesso às 

informações referentes ao caminhão da coleta seletiva, podendo inclusive, avisar o motorista 

que tem resíduo para ser coletado; 

c) Mídias sociais projeto, para divulgação da temática e das atividades desenvolvidas; 

d) Estratégias para realização das palestras de conscientização e sensibilização. 

 

AVANÇOS 

a) Promoção da educação ambiental através de palestras de conscientização e sensibilização, 

com o uso dos instrumentos já mencionados, voltados aos gestores, cidadãos e cidadãs, através 

de uma abordagem única e inovadora, na medida em que serão abrangidos diversos sujeitos e 

atores sociais diretamente envolvidos no problema dos resíduos, uma vez que todas as pessoas 

vivas são e serão afetadas, sempre sensível às especificidades de cada grupo social, 

fundamental para a garantia do acesso à informação e educação ambiental.  

b) Viabilização de um debate amplo e transdisciplinar sobre educação ambiental, notadamente 

com relação à separação de resíduos recicláveis, fomentando-se a ampliação e a consolidação 

de uma rede de promoção à coleta seletiva; 

 

ORÇAMENTO 

 Tipo Descrição 

1 Gestão Ambiental 

Gestor Ambiental 
130 h/mês 

Valor: R$ 36,60 hora (valor de referência do 
tribunal de contas do estado) 

Total mês: R$ 4.758,00 

Valor anual: R$ 57.096,00  
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2 
Execução, coordenação e 
apoio técnico pedagógico 

para a Educação Ambiental 
 

Apoio técnico e consultoria jurídica destinada à 
elaboração do material didático, fiscalização e 
manutenção do projeto, bem como análise dos 
resultados, e dos relatórios parciais e finais, bem 
como a elaboração de artigo final. 

120h/mês 

Valor: R$ 26,26 hora (valor de referência do 
tribunal de contas do estado) 

Valor: R$ 3.151,26 mês 

Total anual: R$ 37.815,12 
 

3 

 

Material de apoio pedagógico 
para sensibilização ambiental 

Intervenção urbanístico/artística 

05 Ecopontos temáticos. 

Valor total: R$ 20.000,00 

 

Material de apoio personalizado para as 
capacitações 

10 Camisetas manga curta 

Valor total: R$ 1.000,00 

 

5000 unidades de Sacolas Retornáveis com o 
logotipo do Projeto 

Tamanho: Sacola confeccionada em tecido PET  

Alça de algodão crú - Personalização silk 2 cores 1 
lado 

Valor: R$ 30.000,00 

 

05 placas urbanas em chapa galvanizada Medida: 
2x1 m 

Impressão digital e estrutura em madeira   

Sem apoio e sem instalação 

A instalação e os postes de fixação são de 
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responsabilidade do ente público. 

R$ 3.840,00 

 

Designer gráfico 

Profissional responsável por toda a identidade 
visual do projeto. 

50h/mês 

Valor: R$ 30,64 hora (conforme tribunal de contas 
do estado) 

Valor: R$ 1.532,00 / mês 

Valor anual: R$ 18.384,00 
 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

Material de apoio para as 
atividades de educação 

ambiental 

Microfone Headset Cabeça Sem Fio Duplo Ksr Pro 
002-d Hd Camera - Head + Head 

R$ 460,00 

Caixa de som JBL Boonbox 

R$ 3.000,00 

Material de expediente (produção de banner, 
cartaz, impressões, cola, máscaras, luvas, viseiras 
acrílicas de proteção, entre outros)  

R$ 3.000,00 

VALOR TOTAL DESTES ITENS:  

R$ 6.460,00 

5 
Manutenção do aplicativo da 

coleta seletiva 

 

VALOR:  

R$ 25.000,00 

 

 

6 

 

Valor Total do Projeto 
 

 

R$ 199.595,12 

 



                                                                                       

 

Estrada da Laguna, s/n, Km 05 – Capão da Canoa/RS  |  51 98032.7445 e 51 99926.4355  |  usinaasagee@gmail.com 

A impressão desse documento é realmente necessária? REDUZA . REUTILIZE . REPENSE . RESPONSABILIZE-SE . RECICLE 

 

1 Ideias para a intervenção urbanístico/artística:   

Propostas de intervenção urbanístico/artística que deverão ser estudadas e aprovadas pela 
equipe técnica o ente público e a fiscal do Projeto. 
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