
Relatório de Impacto Pós Missão - IPR

O Núcleo Vital de Impacto ROUTE, mais conhecido como IPR, é a área da
ROUTE destinada a mensurar e avaliar o impacto das ações no meio ambiente e na
sociedade. São estudados os indicadores quantitativos e qualitativos de cada ação,
aplicados os conceitos da árvore de problemas e da teoria da mudança, bem como
feita uma análise de comparação retroativa com os dados anteriores. Ao final, é
gerado o Relatório de Impacto Pós Missão.

ARLP S.A.L Garopaba (Praia da Ferrugem)

Data: 16/04/2022

Sobre a praça: A Praia da Ferrugem é uma antiga vila de pescadores, descoberta
por hippies nos anos 70. Está localizada a sete quilômetros ao sul do centro de
Garopaba, seu município de origem e hoje é destino certo para famílias, surfistas e
turistas.

No canto norte da praia é onde costumam ficar os turistas mais jovens e os
surfistas. Já no canto sul, onde as águas dos rios desembocam na Lagoa
Encantada, são as famílias que prevalecem. Ainda nessa região há um sambaqui
(depósito de conchas e vestígios de povos originários milenares) e o Morro do Índio,
uma leve elevação de terra, além de um rancho de pescador e piscinas naturais. No
que diz respeito à estrutura da praia, a Ferrugem é composta basicamente por
pequenas casas e pousadas dispostas ao redor da sua rua principal (centrinho),
onde também são encontrados os restaurantes e bares da região.

A Praia da Ferrugem é um dos destinos mais procurados no litoral catarinense
durante a temporada de verão, com destaque para as épocas festivas de ano novo e
carnaval, onde o local é tomado por jovens que festejam durante o dia na praia e à
noite no centrinho, vindos das mais diferentes localidades do Brasil e também
América do Sul.
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PROBLEMAS RELATADOS E AS POSSÍVEIS CAUSAS
Qual é o problema social e/ou ambiental que nos propomos a resolver e quais são
as causas dessa situação?

Foram identificados o descarte incorreto de resíduos ao longo de toda a faixa de
areia e restinga, com destaque para as bitucas de cigarro (6597), hastes de cotonete
e/ou pirulitos (598) e tampas plásticas (440). Em contraponto, o número de lixeiras
ao longo da praia é alto, com uma média de uma a cada 20 metros.

Outro pouco de relevância foi uma observação feita por moradores locais de que,
diariamente, funcionários da prefeitura limpam a praia pela manhã. No entanto, os
resíduos menores, como bitucas de cigarro, são deixados na restinga anterior à
praia.

Durante as festividades de carnaval e ano novo a praia fica lotada de jovens que
levam suas bebidas em isopores e sacolas e deixam todos os resíduos na areia,
sem se preocuparem com as consequências de seus atos.

PESSOAS E SEUS HÁBITOS DE CONSUMO
Qual o público que recebe as intervenções/estratégias? Quais outros públicos ou
focos de impacto são beneficiados no fluxo do negócio?

O público, em geral, é constituído de alguns moradores locais, mas principalmente
surfistas e turistas, com um grande aumento do número de pessoas durante as
temporadas de verão. Além deles, também têm os funcionários e frequentadores de
bares e restaurantes da região.

Outros públicos beneficiados são os moradores do município de Garopaba e
instituições públicas/privadas de manutenção ambiental da região e a fauna nativa.

CANAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PARA PLANEJAR E EXECUTAR AS
AÇÕES
O que faremos para gerar impacto, nossas macroatividades? Quais são as nossas
estratégias?
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1. Planejamento e divulgação da ação, engajamento de voluntários para reunião
e coleta no local definido - A reunião de muitas pessoas sensibiliza outras no
entorno.

2. Disponibilização de equipamentos fornecidos pela Route Brasil - Facilitação
para executar a tarefa de recolher o resíduo.

3. Orientação de procedimentos adotados para prevenção de acidentes e
processamento correto do resíduo - Treinamento sobre gravimetria e
consciência ambiental.

4. Coordenação da ação por definição de tempo, região e outros procedimentos
de segurança - Prevenção de riscos e acidentes.

5. Gravimetria, acondicionamento e encaminhamento dos resíduos coletados -
Validação do tratamento correto do resíduo gerado.

6. Compilação dos dados para análise do impacto e medidas de contenção dos
danos - Tratamento e consultoria sobre medidas preventivas de manutenção
local.

7. Divulgação pós ação do resultado positivo do evento nas mídias sociais
vinculadas - Propagação de conhecimento sobre gestão ambiental e
mudança de cultura

EFEITOS IMEDIATOS À AÇÃO
Quais são as saídas contabilizáveis das intervenções?

Na tabela e gráfico abaixo é possível observar quais resíduos foram encontrados na
Praia da Ferrugem, bem como as suas respectivas quantidades.

Através de uma ação de limpeza de praia, estamos atacando diretamente o
problema “resíduos na natureza”, livrando-a de ter que lidar com a degeneração de
todos esses compostos não naturais, como plásticos, metais, alumínio, entre outros.

Como efeito imediato, então, temos o bem-estar da natureza e dos animais que ali
vivem, além do impacto em todas as pessoas que estavam envolvidas direta ou
indiretamente na ação e das pessoas que só estavam de passagem pelo local.
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POSIÇÃO RESÍDUO CATEGORIA

QUANTIDADE
DE

RESÍDUOS
COLETADOS

% TOTAL

1- Filtros de cigarro Filtros de cigarro 6.597 75%
2- Tampinhas Plásticas (ou lacres) Plásticos 440 5%
3- Canudos de plástico descartáveis Plásticos 39 0%
4- Hastes de pirulito/cotonetes Plásticos 598 7%

7-
Garrafas Plásticas (Principalmente
PET) Plásticos 23 0%

8- Copos plásticos Plásticos 73 1%
9- Pedaços de plástico duro Plásticos 3 0%
10- Sacola Plástica Plásticos 3 0%
11- Pedaços ou embalagens de isopor Isopor 115 1%

12- Embalagens de plástico em geral
Embalagens em
geral 523 6%

14- Maços de cigarro e isqueiros
Embalagens em
geral 9 0%

15- Tampinhas metálicas (ou lacres) Metais 112 1%
16- Latas de alumínio Metais 58 1%
18- Metais Metais 2 0%
21- Embalagem Tetra Pack Variados 12 0%
22- Garrafas de vidro (ou potes de vidro) Vidro 49 1%
24- Fralda/absorventes higiênicos/ Variados 9 0%
25- Camisinhas Variados 11 0%
26 Rolhas Variados 28 0%
27 Fita Isolantes Variados 8 0%
28- Pedaços de ferro Metais 17 0%

29-
Pedaços de roupa ou panos (ou
roupas inteiras) Tecidos 17 0%

30- Equipamentos de pesca Tecidos 59 1%
28- Papel/papelão: Papel ou papelão 22 0%

TOTAL 8.827 100%
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SIMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS GERADOS A REGIÃO AO LONGO DO
TEMPO
Quais os resultados iniciais a serem produzidos para alcançar impacto? Quais
resultados intermediários expressam as mudanças no público ou dimensão de
impacto?

➔ Mudança da cultura e evolução da educação ambiental do descarte de
resíduos por parte dos frequentadores e moradores regionais;

➔ Redução de microplásticos, resultado da decomposição de material antigo, e
sua contaminação na água, preservando a saúde da população regional.

➔ Validação de ações de incentivo ao impacto ambiental positivo por parte do
parceiro/patrocinador da ação, causando empatia e interesse de
consumidores do conteúdo e interessados na região da ação Route.

➔ Advocacy para busca de incentivos fiscais do poder público, por meio de
dados atestados, a fim de preservação ambiental da região.
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PROJEÇÃO DE RESULTADOS A LONGO PRAZO
O que descreve a situação social e/ou ambiental transformada de maneira positiva?

➔ Praias e restingas livres de material plástico e outros contaminantes, com
lixeiras visíveis e disponíveis, incentivando o descarte correto dos resíduos;

➔ Restaurantes, bares, comunidade, poder público e parceiros contribuindo para
a evolução da qualidade de vida local, com educação ambiental, propostas de
contenção dos resíduos e reflorestamento regional;

➔ Redução de custos operacionais de manutenção, com mais eficiência na
destinação correta dos resíduos, melhorando as redes de tratamento de
esgoto regional; sinalização de boas práticas e respeito ao meio ambiente e
fiscalização ambiental.

OBJETIVOS DE AVALIAR O IMPACTO E NOSSOS STAKEHOLDERS
Por que avaliar e mensurar o impacto, para quem é o que deve ser avaliado?

➔ Essa formalização é uma prestação de contas ao parceiro SAL Garopaba
(@salgaropaba) e Jane Recicla.

➔ Avaliação do grau de engajamento de voluntários, empatia e educação
ambiental;

➔ Comparação com dados antigos e acompanhamento da evolução positiva do
espaço;

Tais informações são organizadas e endereçadas aos clientes, parceiros, moradores
e instituições de manutenção ambiental da região, a fim de trazer conscientização
ambiental e redução nos níveis de contaminação por resíduos sólidos inorgânicos.
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INDICADORES
CATEGORIA TOTAL DE RESÍDUOS %

Plásticos 1.179 13%
Filtros de cigarro 6.597 75%
Embalagens em geral 532 6%
Metais 189 2%
Papel ou papelão 22 0%
Isopor 115 1%
Vidro 49 1%
Variados 68 1%
Tecidos 76 1%
TOTAL 8.827 100%

AVALIAÇÃO DAS MÉTRICAS:
➔ Indicadores de quantidade por item - ajuda na identificação do volume de

resíduos vindos da maré e do perfil do consumidor que usa o espaço
demarcado de triagem, para posterior sensibilização desse consumidor para
a mudança de seus hábitos

➔ Indicadores FIB - avalia o grau de satisfação e empatia com a nossa causa

Nossas MÉTRICAS definidas por indicadores são as seguintes:
➔ Contabilizar o percentual de destinação correta de resíduos;
➔ Contabilizar o número de pessoas impactadas diretamente pela ação, avalia

o interesse pela nossa causa;
➔ Quantificar ambientes antrópicos e como interagem no ecossistema;

EQUIPE OPERACIONAL - OPERA
➔ Coordenador: Vinícius Moreira e Mara Saccon

➔ Apoio tático: Mara Saccon, Luiz Fernando, Iara, Fernanda Lucchese, Denise de
Siqueira, Ana Chaves, Glauco Raposo, Frederico Ferrer

➔ Apoio administrativo: Giovana Barbieri, Mariane da Cunha, Vinícius Moreira,
Gleici Ferreira, Gustavo Mello, Gustavo Corrêa, Renatta Hülse
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AMOSTRAGEM
Resíduos coletados numa faixa extensa de 1500 metros de distância, cobrindo toda
a faixa de areia da Praia da Ferrugem, mais a área de restinga de acesso à praia, por
uma hora. Após coleta, segregado por itens e grupos de materiais recicláveis,
acondicionados em sacolas transparentes e destinados à cooperativa de reciclagem
local.

CONCLUSÃO
Em geral, o grosso do acúmulo de resíduos irregulares parece ser oriundo dos
turistas que frequentam a praia, principalmente durante a temporada de verão e
festas. Todavia não é só, como pode ser constatado através dos resíduos oriundos
de atividades pesqueiras, bares e restaurantes da região.

O grande destaque dessa ação foi o altíssimo número de bitucas de cigarro
encontradas, que, associado a um alto número de resíduos como tampas/lacres de
garrafas e hastes de pirulito, leva ao entendimento do perfil do frequentador da
praia. Pessoas que estão festejando e deixam seus resíduos por ali mesmo,

A falta de educação ambiental e de consciência são as causas em destaque. Mas
podemos destacar também a falta de preocupação com a natureza e o seu entorno.

Nosso esforço proporcionou que 100% do material fosse destinado pelo parceiro
local reciclador, 38 pessoas fossem impactadas diretamente na ação de limpeza e
41.171 pessoas impactadas indiretamente nas redes sociais;

Dois parceiros se envolveram conosco nesse ideal e ajudamos na preservação de
dois tipos de ambientes diferentes (areia e restinga).

INSIGHTS
A partir do exposto acima podemos pontuar alguns insights. No que diz respeito aos
resíduos relacionados a festa (bitucas, tampas de garrafa, hastes de pirulito, latas de
alumínio, etc) a instalação de placas apelativas ao longo da faixa de areia talvez
pudessem reduzir um pouco esse número. Outra ideia seria incentivar os
comerciantes locais a não usarem descartáveis de uso único. Ou ainda, um
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incentivo da prefeitura de Garopaba para toda a comunidade residente e de
proprietários da Ferrugem, instruíssem e fizessem campanhas de reciclagem e
descarte correto de resíduos, com bonificação para os que mais contribuíssem.

No que tange às bitucas especificamente, uma possível solução seria a realização
de um benchmarking com a prefeitura de Ilhabela - SP, que possui coletores
específicos de bitucas de cigarro espalhados em locais estratégicos. A prefeitura de
Garopaba se responsabilizaria, então, pela instalação desses coletores, bem como a
sua manutenção e destinação correta das bitucas.

Mais do que pensar em soluções para o problema, precisamos pensar em soluções
para o que causam esses problemas, suas raízes. Quais são as possíveis causas
dos resíduos descartados incorretamente? Em especial na Praia da Ferrugem, por
que foram encontrados tantos resíduos de festas? Como podemos solucionar essas
raízes?

Possíveis causas desses problemas variam entre as já citadas falta de educação
ambiental, falta de consciência e falta de conhecimento. Também pode-se incluir a
falta de senso coletivo e o descolamento da causa/consequência do ato de
descartar um lixo na natureza. A respeito das bitucas, a raíz do problema é mais
estrutural e cultural. Filmes, novelas e séries passam a imagem de que fumar é algo
“cool” e que descartar o resíduo no chão não é problema. Dessa maneira, ainda que
inconscientemente, as pessoas reproduzem esse tipo de comportamento. Aliado a
isso, a indústria do tabagismo possui poucas restrições e o comércio de cigarros é
um dos que mais gira em ocasiões festivas.

As soluções para atacar essas raízes de problemas podem incluir educação
ambiental nas escolas e universidades; campanhas públicas de reciclagem; maiores
restrições à indústria tabagista e consequências para as marcas que tivessem suas
bitucas encontradas em lugares incorretos; campanhas publicitárias alertando para
as consequências do uso de tabaco; campanhas publicitárias e públicas a respeita
do descarte de bitucas; placas apelativas em locais mais críticos da praia;
campanhas de conscientização realizadas pelas organizações privadas que
exploram a praia; campanhas de conscientização das empresas que têm os seus
produtos virando resíduos na natureza (exemplo: empresas de preservativos, de
refrigerantes, de cigarros, etc); multa à essas empresas pelo não incentivo à
reciclagem e logística reversa, entre outros.
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