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 A ideia de implantar o Projeto Estações de Reciclagem em Maceió/AL nasceu 

durante a apresentação do Secretário Renato Eugênio de Lima, na reunião CB27, realizada 

em Natal/RN em 2015. As estações instaladas em Curitiba chamaram a atenção do 

Secretário Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, David Maia, que com o aval da 

Prefeitura Municipal de Maceió, adaptou o projeto para a Capital alagoana. 

 As estações são instaladas em contêineres marítimos (6,0m x 2,4m x 2,5m) com 

vida útil vencida, adaptados para a nova função. As estações são preparadas para receber 

os materiais de coleta seletiva (plástico, papel, vidro e metal). 

 O projeto foi criado com a intenção de mudar a cultura da população em relação 

ao lixo reciclável, tornando-a responsável pela separação e induzindo a repensar a 

produção de resíduos.  

 O projeto ainda engloba um plano de educação ambiental sobre as estações e a 

coleta seletiva, a fim de orientar como fazer coleta em casa, mostrando quais os 

benefícios desta para o meio ambiente, e como é realizado o processo do início ao fim, 

podendo, assim, otimizar o uso das Estações de Reciclagem. 



 
 
 
 
Estação de Sustentabilidade – Curitiba/PR. 





• PROBLEMAS INICIAIS: encontrar parceiros da iniciativa privada dispostos a 
aderirem ao projeto de adoção das estações. 
 
• SOLUÇÃO: converter, através de Termo de Ajustamento de Conduta ou Termo 
de Conversão de Multa, multas impostas por infrações ambientais em programas 
de educação ambiental englobando a adoção das estações de reciclagem.  
 
• RESULTADO: após converter três multas em programas de educação ambiental 
e adoção de estações de reciclagem, devido a grande repercussão positiva da 
sociedade pelo projeto, a iniciativa privada (indústrias e construtoras) já 
demonstra interesse em financiar e adotar as estações.  
 
• DADOS ATUAIS: 
03 Estações instaladas (dez./2015 – fev./2016). 

 
Previsão até dez./2016 : mínimo de 10 estações instaladas. 



SEMANA PLÁSTICO VIDRO ALUMÍNIO PAPEL 

1ª 20Kg 5Kg 2Kg 1Kg 

2ª 100Kg 50Kg 5kg 2Kg 

3ª 200Kg 100Kg 20Kg 10Kg 

4ª 215Kg 105Kg 21Kg 12Kg 

DADOS: 1º MÊS/1ª ESTAÇÃO (dez./2015) 





RESUMO DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TACs FIRMADOS ENTRE JAN./2015 E 
FEV./2016 – SEMPMA – MACEIÓ/AL: 
 
 13 TACs assinados. 
 
 Total de multas e “obrigações de fazer”: R$ 2.348.615,80. (em negociação: R$ 420.000,00). 
 
 Exemplos de “obrigações de fazer” e conversões de multas: 
 
 Implantação de programa de educação ambiental e coleta seletiva; 

 Aquisição de equipamentos para o setor de Educação Ambiental (SEMPMA); 

 Aquisição de 02 motos aquáticas para monitoramento e fiscalização das orlas lagunar e marítima; 

Construção de muro/cerca para proteção de Área de Interesse Ambiental Municipal/Área de Preservação 

Permanente; 

 Aquisição e instalação de sistema de vídeo vigilância da sede da SEMPMA e do Parque Municipal; 

 Contratação de empresa especializada para realizar coleta de informações quanto ao estado interno das 

tubulações de águas pluviais (identificação de ligações clandestinas de esgoto); 

 Aquisição de 22 bombas submersíveis para o Projeto de Drenagem das Línguas Sujas; 

 Aquisição de DRONES para fiscalização e monitoramento aéreo; 

 Reflorestamento de área verde (3ha); ... 
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