Projeto ECOCEMAR:
Troca de resíduos recicláveis por bônus na conta de energia

Descrição da prática
No âmbito do Programa de Eficiência Energética, regulado pela ANEEL, a CEMAR
iniciou em 2011 em São Luís – MA, um projeto-piloto, denominado “ECOCEMAR”, que
promove a troca de lixo reciclável (resíduos) por bônus na conta de energia elétrica dos
consumidores, com destinação organizada do material à indústria de reciclagem. Hoje o
projeto possui 18 postos de coleta em todo o estado, onde clientes podem entregar o
material reciclável segregado na sua casa, e receber créditos na sua conta de energia.
Em cada posto de coleta existe ainda uma lista de instituições beneficentes, onde o
cliente pode doar o valor do crédito a uma destas instituições, contribuindo tanto
socialmente quanto ambientalmente. O diferencial tem sido as ações educativas
realizadas no projeto, através de palestras em escolas, associações de bairros, gincanas
educativas com escolas e apoio a eventos como a limpeza de praias e feiras de
sustentabilidades. Cartilhas educacionais foram desenvolvidas e entregues em palestras
em escolas. Ainda assim, a principal atividade do projeto é a coleta de materiais tanto nos
postos de coleta quanto em parceiros.

Desafios/dificuldades e resultados
Os maiores desafios são a falta de hábito da população em praticar coleta seletiva
e reciclagem em casa e a falta de mercado local voltado para resíduos recicláveis.
Buscou-se um parceiro local que quisesse investir nesta área, e divulgou-se o projeto de
maneira bastante controlada, de forma que a capacidade do reciclador acompanhasse a
demanda do projeto. O projeto é um dos mais importantes do Estado do Maranhão e foi
confirmado com o Prêmio Fiema de Sustentabilidade Ambiental de 2012, Prêmio
Sest/Senat de contribuição para qualidade do AR e Prêmio Nacional Fundação COGE
2013, melhor projeto ambiental. Hoje em 2015 o projeto rompeu a marca da 8 mil
toneladas recicladas e já está em 3 municípios diferentes.

Lições aprendidas e recomendações
Inúmeros novos clientes implantam a prática da coleta seletiva em casa, bem como
o número crescente de Instituições buscam parceria para implantar definitivamente a
coleta seletiva em suas dependências, como escolas, universidades, empresas e até
órgãos públicos. Deve se cautela na divulgação em larga escala do projeto,
principalmente se o mercado local não for suficientemente desenvolvido. Já foram
realizadas 4 Gincanas ECOCEMAR, que envolveram escolas de ensino médio e nível
fundamental. Existem cerca de 26 mil clientes cadastrados, com uma média de
participação mensal de 1500 a 2000 clientes diferentes que fazem coletas nos postos no
mês. Este número cresce de maneira mais lenta, mas de forma consistente. Nos
primeiros meses do ano a participação cai bastante, já no fim do ano os meses são de
maior participação.
Os consumidores devem ser conscientizados para reduzir consumo e segregar
seus resíduos através da coleta seletiva. Isto não é natural, logo deve ser inserido na
cultura destes consumidores e isso só se obtém através da Educação Ambiental, que
deve ser consolidada através de comunicação social, de forma a fazer estes
consumidores a sentirem-se participantes de algo maior.
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Parceiros envolvidos:

Supermercados Mateus, Supermercados Maciel, Shopping Jaracati, Centro Elétrico,
Tribunal Regional do Trabalho-MA, Ripel Reciclagem, Ressul Reciclagem, Ricek
Reciclagem, 3º Batalhão de Polícia Militar ITZ, Igreja Batista (Mangueira), Paróquia do
Espírito Santo do Alto Timbira, Centro Beneficente Nossa Senhora da Glória, Associação
Comunitária Itaqui-Bacanga - “ACIB”, Associação de Moradores da Cidade Operária.
Saiba mais:
http://www.acm-ma.com.br/galerias/30-projeto-ecocemar-e-apresentado-na-acm
http://www.oprogressonet.com/cidade/projeto-ecocemar-traz-economia-e-preserva-omeio-ambiente/46797.html
http://www.oimparcial.com.br/app/noticia/urbano/2014/08/05/interna_urbano,157998/foroinaugura-posto-de-coleta-seletiva-ecocemar.shtml
Você pode encontrar + em: educares.mma.gov.br
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