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RESUMO

O presente trabalho objetivou propor um projeto de intervenção com foco na coleta seletiva
como um dos instrumentos da Gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) no município
de Bernardino Batista/PB. Dessa forma, faz-se necessária identificar as práticas do
gerenciamento dos resíduos sólidos desde o acondicionamento, coleta, tratamento até a
disposição final. Diante dessa perspectiva, a GRSU aparece como um aliado na busca da
sustentabilidade, com a finalidade de uma melhor qualidade dos recursos naturais, mitigação
dos impactos ocasionados ao meio ambiente e consequentemente, a melhoria na qualidade de
vida das pessoas. No desenvolvimento desse trabalho foram utilizadas ferramentas clássicas
da literatura técnica e científica, bem como também, pesquisa bibliográfica, documental e
legal, que permitiram a realização da pesquisa de forma viável sob os aspectos
técnico/científico. A partir do estudo realizado foi possível perceber como o gerenciamento
através da GRSU tornam-se ferramentas eficientes de preservação dos recursos naturais,
como também de incentivos para o desenvolvimento sustentável. Desta forma, conclui-se que
a coleta seletiva, aparece como uma opção de significativa importância na busca pela
sustentabilidade e fonte de renda para os catadores, uma vez que a destinação correta dos
resíduos sólidos possibilita a melhoria nos aspectos socioeconômica e ambiental.
Palavras-chave: Gestão Integrada. Meio Ambiente. Sustentabilidade.

PEREIRA, J.C. Selective collection as one of the instruments of urban solid waste
management in the municipality of Bernardino Batista/PB. 2018. 50 f. Course Completion
Work (Specialization in Elaboration and Management of Projects for Municipal Management
of Water Resources). Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE),
Campus de Fortaleza/CE, 2018.

ABSTRACT

The present work aimed to propose an intervention project focusing on the selective collection
as one of the instruments of Urban Solid Waste Management (GRSU) in the municipality of
Bernardino Batista / PB. Thus, it is necessary to identify the practices of solid waste
management from packaging, collection, treatment to final disposal. In this perspective,
GRSU appears as an ally in the pursuit of sustainability, with the purpose of a better quality of
natural resources, mitigation of the impacts caused to the environment and consequently, the
improvement in the quality of life of the people. In the development of this work classical
tools of the technical and scientific literature were used, as well as bibliographic, documentary
and legal research, which allowed the research to be carried out in a viable manner under the
technical / scientific aspects. From the study carried out, it was possible to understand how
management through GRSU become efficient tools for the preservation of natural resources,
as well as incentives for sustainable development. In this way, it is concluded that the
selective collection appears as an option of significant importance in the search for
sustainability and source of income for the collectors, since the correct destination of the solid
waste allows the improvement in the socioeconomic and environmental aspects.
Keywords: Integrated Management. Environment. Sustainability.
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1 INTRODUÇÃO
É no município que vêm se manifestar os grandes problemas ambientais, agravados
pelo ritmo da urbanização, sendo assim, a gestão pública por meio de políticas públicas, deve
se interessar pela manutenção de sua qualidade de vida e pela qualidade ambiental, essa forma
de riqueza que a natureza oferece gratuitamente. Pois do ponto de vista da ciência ambiental,
as cidades são ecossistemas modificados pela ação humana, que rompem os equilíbrios

preexistentes, provocam poluição e a necessidade de se dispor os resíduos da produção e do
consumo em escala distinta dos ecossistemas naturais.
Após a produção ou a utilização de qualquer material sólido, líquido ou gasoso, seja
no âmbito urbano, industrial ou agrícola, sobram resíduos. Muitas vezes chamados de lixo,
os resíduos são considerados pelos geradores como algo sem utilidade (MANO et al, 2010,).
No que se refere aos resíduos sólidos domésticos que são aqueles gerados pelo uso e descarte
de materiais sólidos pelas nas residências, são resíduos que frequentemente são considerados
inúteis e totalmente descartáveis no meio ambiente. Contudo a sua reutilização e a
reciclagem permitem que os materiais descartados retornem à cadeia produtiva, atenuando a
necessidade de utilização de recursos novos.
Um dos maiores desafios da atualidade está no alcance a adequada Gestão dos
Resíduos Sólidos Urbanos (GRSU) com obtenção do desenvolvimento sustentável,
considerando-se como um dos grandes desafios para os gestores públicos. Pois, segundo
Sousa Júnior (2011), grande parte dos municípios do Brasil não dispõe de métodos adequados
de disposição para os resíduos sólidos, com isso o rejeito acaba sendo depositado em locais
inapropriados.
1.1 Problemática
O acúmulo de resíduo gerado nos grandes centros urbanos vem se tornando um
grande desafio no tocante a gestão pública, principalmente no que diz respeito à necessidade
de investir em infraestrutura adequada para sua correta disposição. Pois o descarte de forma
incorreto desses resíduos provoca uma série de impactos, o que interfere diretamente nos
aspectos sociais econômicos e ambientais local ou regional.
Na questão ambiental constata-se a poluição das nascentes e dos rios. No âmbito
social veem desastres ecológicos e enchentes, além da contaminação do solo e dos corpos
hídricos e consequentemente dos indivíduos também, aumentando os gastos com saúde
pública (RAMOS; SILVA; MONCAO, 2011).
1.2 Justificativa
A separação de forma adequada dos resíduos sólidos urbanos, está diretamente ligada
à eficácia de um processo de reciclagem, visto que estabelece o primeiro passo deste
processo. Pois quanto mais consciente for, o gerador dos resíduos sólidos urbanos na sua

separação por tipos afins, mais perto da eficiência pode-se chegar e consequentemente, mais
materiais conseguem ser destinados para a reutilização e/ou reciclagem.
Considera-se de grande relevância colocar em discussão essa temática, uma vez que os
resíduos sólidos urbanos se gerenciados adequadamente, torna-se sustentável proporcionado
uma melhoria nos aspectos socioeconômico e ambiental no munícipio. Pois os trabalhos
realizados com a presente proposta contribuirão com a melhoria da qualidade de vida das
famílias, cooperando para a conservação e com a proteção dos corpos d’água e propõem a
possibilidade de mudar um quadro crítico de agressão ao meio ambiente no município.
Diante dessa perspectiva, a coleta seletiva através da GRSU, aparece como um
instrumento na busca da sustentabilidade, com a finalidade de uma melhor qualidade dos
recursos

naturais,

mitigação

dos

impactos

ocasionados

ao

meio

ambiente

e,

consequentemente, uma melhoria na qualidade de vida das pessoas.
1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo geral:



Propor um projeto de Intervenção: A coleta seletiva como um dos instrumentos da
GRSU no município de Bernardino Batista/PB.

1.3.2 Objetivos específicos:



Sistematizar a caracterização da área de estudo;



Realizar o levantamento das características quantitativas e qualitativas dos resíduos
sólidos urbanos do município de Bernardino Batista/PB;



Promover a inclusão socioeconômica dos catadores de materiais recicláveis;



Estabelecer programas e ações de Educação Ambiental, sensibilizando a população
residente acerca de sua responsabilidade socioambiental;

1.3 Procedimento Metodológico
1.3.1 Classificação da Pesquisa

A proposta metodológica aqui desenvolvida teve como intuito de implantação de
coleta seletiva de resíduos sólidos no município de Bernardino Batista/PB. Dessa forma, para
a transformação desse Projeto de Intervenção em realidade, a metodologia se deu com as
seguintes etapas, conforme o esquema exposto na a Figura 1.
Figura 1 - Fluxograma das etapas metodológicas

FONTE: Dados do autor, 2018

No desenvolvimento desse trabalho foram utilizadas ferramentas clássicas da
literatura técnica e científica, bem como também, pesquisa bibliográfica, documental e legal,
que permitiram a realização da pesquisa de forma viável sob os aspectos técnico/científico.
2 REVISÃO DE LITERATURA
2.1 A Problemática dos Resíduos Sólidos

Segundo Ferreira et al. (2010), com a aceleração do processo industrial, que por sua
vez extraiu suas matérias primas da natureza, veio desencadear e agravar a problemática dos
resíduos sólidos na sociedade contemporânea, fazendo com que essas propriedades se
tornassem um elemento estranho ao sistema natural. Esse pensamento, que persiste até hoje,
traz vários danos ao meio ambiente, principalmente, em relação ao descarte incorreto desses
resíduos como enterrá-los, queimá-los, jogá-los em locais inapropriados, entre outros.
Nessa mesma linha, Bensen et al. (2010) apud Jacobi e Besen (2011, p.135)
apresentam algumas consequências da disposição incorreta de resíduos:
A gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos causam impactos
socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos corpos
d’água e mananciais, intensificação de enchentes, contribuição para a poluição do ar
e proliferação de vetores de importância sanitária nos centros urbanos e catação em
condições insalubres nas ruas e nas áreas de disposição final. (BENSEN et al. 2010
apud JACOBI; BESEN 2011, p.135).

Pedroso (2010, p.10) enfatiza que essa “destinação inadequada está gerando graves
problemas ambientais nos mananciais, ocasionando severas cobranças dos órgãos ambientais,
pois nos centros urbanos tem-se a possibilidade de coleta pelo poder público, o que não ocorre
no interior”. Essa busca por soluções imediatas em relação ao tratamento dos resíduos
começou de certa forma, após o crescimento da população e a intensidade industrial, como
afirma Soares, Salgueiro e Gazineu (2007, p.03), “o crescimento desordenado da população e
o aparecimento de grandes indústrias têm aumentado o consumo e com isso gerado maior
quantidade de resíduos, que, geralmente, possuem manejo e destino inadequados”.
Sendo assim a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela lei
12.305/2010 traz um conceito de resíduos em seu Art. 3º, Inciso XVI, que diz:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: [...] XVI - resíduos sólidos:
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em
sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento
na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções
técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível; (BRASIL, 2010, p. 2).

Os resíduos sólidos são provenientes de ações humanas, e é visto pela sociedade como
todo aquele material que não possui mais serventia, conforme afirmam Rêgo, Barreto e
Killinger (2002) em sua pesquisa. E, consequentemente, como o número de resíduos está
aumentando, havendo uma preocupação quanto ao seu gerenciamento, que é complementado

por Jalili e Noori (2008) apud Abduli, Semiefard e Zade (2008) quando afirmam que se não
houver uma gestão adequada para esse problema dos resíduos, pode-se levar a poluição
ambiental e colocar em risco a saúde da humanidade.
Em contrapartida, Zarate et. al. (2008) afirmam que em diversos países há programas
governamentais de descarte correto de resíduos urbanos, pois esta é uma responsabilidade do
setor público. Os autores ainda enfatizam que o serviço de coleta é complexo e exige a
participação do setor público, privado e os próprios moradores. Pois a gestão de resíduos
sólidos inclui coleta, transporte, tratamento, reciclagem, recuperação de recursos, e
eliminação de resíduos das áreas urbanas.
2.2 Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
Mesquita Júnior (2007, p. 14) definem gestão integrada de resíduos sólidos como a
maneira de “conceber, implementar e administrar sistemas de manejo de resíduos sólidos
urbanos, considerando uma ampla participação dos setores da sociedade e tendo como
perspectiva o desenvolvimento sustentável”. Continuando sua linha de pensamento, Mesquita
Júnior (2007, p. 14) ainda relata que:
[...] esse sistema deve considerar a ampla participação de todos os representantes da
sociedade, do primeiro, segundo e terceiros setores, assim exemplificados: governo
central, governo local, setor formal, setor privado, ONGs, setor informal, catadores,
comunidade, todos geradores responsáveis pelos resíduos.

Conforme Massukado (2009), a gestão integrada de resíduos sólidos no Brasil,
baseada em pesquisas do IBAM (2001), já é adotado em várias cidades brasileiras de forma
diversa, prevalecendo, no entanto, de forma não promissora. A autora ainda salienta que o
enfoque concedido à questão dos resíduos no Brasil é, na maioria das vezes, sob o ponto de
vista da coleta e do transporte, destinando-os para áreas mais afastadas dos centros urbanos,
ou seja, longe da visão dos moradores. Motta (1995 apud MASSUKADO, 2009, p. 43),
aponta a questão de resíduos sólidos no Brasil que:
[...] apresentam indicadores que mostram um baixo desempenho dos serviços de
coleta e, principalmente, na disposição final do lixo urbano. Adicionalmente, os
gastos necessários para melhorar este cenário são expressivos e enfrentam
problemas institucionais e de jurisdição, de competência do poder público.

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), para o melhor
desenvolvimento dos sistemas de manejo de resíduos sólidos foi instituída a lei nº 12.305, de
2 de agosto de 2010 que trata da PNRS, estando inserida nesta lei, a responsabilidade
compartilhada dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, cidadão e titulares
de serviços de manejo. Esta responsabilidade é garantida através de metas e planejamentos
traçados no decorrer da Lei. Também “cria metas importantes que irão contribuir para a
eliminação dos lixões e institui instrumentos de planejamento nos níveis nacional, estadual,
microrregional, intermunicipal, metropolitano e municipal além de impor que os particulares
elaborem seus Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos” (MINISTÉRIO DO MEIO
AMBIENTE, 2013, p. 2).
A gestão de resíduos sólidos urbanos é uma forma de gerenciar todos os resíduos que
são produzidos nos domicílios urbanos, e que demonstra as fases de coleta, transporte,
tratamento e disposição final do lixo, além de iniciativas que objetivam conter a produção
descontrolada dos resíduos, tentando manter uma relação harmônica entre o homem e o meio
ambiente (ROCHA; D’ÁVILA; SOUZA, 2005).
Nesse contexto, Massukado (2009) ressalta que, para que ocorra uma gestão integrada
de resíduos de forma eficiente e eficaz, é necessário que haja uma convergência de interesses
de preservação ou conservação ambiental, do desenvolvimento econômico/financeiro e da
segurança ambiental, dessa forma, criando novas oportunidades para a criação de parcerias e a
busca por soluções criativas, tendo como objetivo reduzir o índice de surgimento de novos
problemas ambientais e sociais.
A PNRS por meio da lei nº 12.305/2010 destaca no “art. 9 o - na gestão de resíduos
sólidos, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade: não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos” (BRASIL, 2010, p. 5).
Desta feita, a GRSU apresenta-se como uma alternativa estratégica para o
desenvolvimento sustentável a partir do momento em que propõe mudanças de
comportamento dos cidadãos através de programas de educação que apontem os benefícios
trazidos por esse tipo de prática, conforme apresentado na Figura 2.

Figura 2 - Ordem de prioridade na GRSU

Fonte: Adaptado da PNRS (2010, p. 5)

Vale destacar tamanha importância dessa ordem de prioridade na gestão de resíduos
sólidos, uma vez que o aumento no volume dos resíduos gerados é responsável por três
significativos impactos ambientais: “a exploração cada vez maior dos recursos naturais, a
coleta periódica de resíduos sem os cuidados necessários na separação e a necessidade de
instalações cada vez maiores para a disposição deste material” (ROSA et al, 2012, p.40).
2.3 Gerenciamento de Resíduos Sólidos
A PNRS por meio da lei nº 12.305/2010 e através do seu art. 3º define gerenciamento
de resíduos sólidos como: “conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de
coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos [...]” (BRASIL,
2010, p. 2).
Dessa forma, é possível perceber que o termo “gestão”, por envolver diferentes
variáveis (política, econômica, cultural, social, entre outras) é mais abrangente que o termo
“gerenciamento”. Este por sua vez, de maneira mais específica, refere-se diretamente às
etapas inerentes ao trabalho desenvolvido pelo catador, conforme apresentado na Figura 3
com mais detalhe:

Figura 3 - Etapas do gerenciamento dos RSU
Acondicionamento
Disposição
final

Coleta

Tratamento

Transporte

Transbordo
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

Assim, conhecer as atividades voltadas ao gerenciamento de resíduos sólidos (figura 2
acima) é importante, pois, dentro da gestão ambiental, esta área tem um caráter visivelmente
prático e suas consequências contribuem significativamente para uma melhoria da qualidade
social, ambiental e econômica de uma determinada localidade.
Atualmente, no Brasil, o adequado gerenciamento de resíduos sólidos é regido pela
PNRS lei nº 12.305/2010. Faz poucos anos que o referido instrumento legal foi aprovado, mas
é fruto de longas discussões e mobilizações no país, uma vez que foram necessários cerca de
vinte anos de tramitação até a lei ser aprovada. Conforme asseguram Nascimento Neto e
Moreira (2010, p. 15): “faltou consenso entre os diferentes setores envolvidos para a
apreciação no Congresso Nacional”. Os autores afirmam que esse desacordo entre governo,
sociedade civil e setor empresarial foi devido ao:
[...] modelo de responsabilização pós-consumo a ser adotado no país, ou seja, a
definição das atribuições de fabricantes, importadores, distribuidores, consumidores
e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana na gestão ambiental dos resíduos
produzidos, com vistas à minimização dos impactos ambientais decorrentes do ciclo
de vida dos produtos. (NASCIMENTO NETO; MOREIRA, 2010, p. 16).

Como a lei estabelece responsabilidades também ao setor empresarial por todo o ciclo
de vida de certos produtos, muitos empresários se manifestaram contra a adoção dessa prática.
Todavia a lei foi aprovada em agosto de 2010, depois mais de vinte anos de negociação, e na
atualidade se configura como o mais relevante instrumento normativo nessa área, que pode
“contribuir para minorar os problemas graves enfrentados pelo Brasil na gestão dos resíduos
sólidos” (LIMA; ARAÚJO, 2011, p. 219).

2.3.1 Acondicionamento de Resíduos Sólidos
Ao procurar algumas soluções que sejam viáveis para o manejo dos resíduos sólidos é
necessário “planejar, acondicionamento coleta, tratamento e disposição final adequado, pois
sua má administração gera vários problemas de saúde humana e como também ambiental, o
que afeta toda sociedade (CITAR, 2015, p. 52)”.
Todo o procedimento de tratamento e destinação dos resíduos sólidos, inicia com o
acondicionamento. Geralmente é realizado nas residências e nos estabelecimentos sejam eles
públicos ou privados. E que para garantir um correto acondicionamento deve-se atentar a
qualidade do recipiente. Pois o adequado acondicionamento colabora para que não aconteça o
derramamento dos resíduos em vias públicas e, consequentemente, a presença de vetores além
de evitar acidentes para aqueles que estão coletando. É indispensável que a escolha dos tipos
de embalagem para armazenamento leve sempre em consideração as características dos
resíduos impedindo os riscos à população e ao meio ambiente.
A partir do acondicionamento, a coleta é realizada com a finalidade de afastar das vias
públicas os resíduos acondicionados. Sendo de grande importância que a realização da etapa
da coleta, seja esquematizado, considerando as particularidades de cada setor, a infraestrutura
disponível, os recursos humanos e a quantidade para que aconteçam impactos significativos.
2.3.2 Coleta seletiva de Resíduos Sólidos
De acordo com o PASS (2011), a coleta seletiva consiste em um processo de
recolhimento de materiais que podem ser e/ou não reciclados. Também funciona como um
sistema de educação ambiental na medida em que consegue ter a percepção da população
sobre sua importância no combate aos problemas de desperdício de recursos naturais e de
poluição causada por resíduos. Dessa forma o processo de coleta começa na retirada do
veículo de coleta da garagem, o trajeto feito para recolhimento de resíduos, o
encaminhamento ao local de despejo até o retorno do veículo a garagem.
Segundo Monteiro et al. (2001) apud Simonetto e Borenstein (2006, p.451), o
processo de coleta de resíduos é contínuo e ampliado gradativamente:
O primeiro passo, diz respeito à realização de campanhas informativas de
conscientização junto à população, convencendo-a da importância da reciclagem e
orientando-a para que separe o lixo em recipientes para cada tipo de material.
Posteriormente, deve-se elaborar um plano de coleta, definindo equipamentos,
veículos, áreas e a periodicidade de coleta dos resíduos. Finalmente, é necessária a

instalação de unidades de triagem para limpeza e separação dos resíduos e
acondicionamento para a venda do material a ser reciclado (MONTEIRO et al.
2001, apud SIMONETTO; BORENSTEIN, 2006, p.451).

Pode-se entender que o processo se dar principalmente por estratégias de mitigação,
reutilização e descartes adequados dos resíduos, entre outros fatores, primando pela redução
de geração da fonte. Assim, a problemática do gerenciamento de resíduos deve atuar como
um conjunto de ações operacionais que buscam mitigar geração de resíduos em um
empreendimento ou atividade (NAGALLI, 2014).
Cunha e Caixeta Filho (2002, p. 145) classificam a coleta em dois tipos de sistema:
“sistema especial de coleta (resíduos contaminados); sistema de coleta de resíduos não
contaminados.” Sendo assim a implantação de um sistema de coleta seletiva se dá por meio de
um programa de coleta seletiva, que exige dedicação e empenho. Esse programa engloba três
importantes etapas: planejamento, implantação e manutenção.
A coleta seletiva deve ser realizada com bastante frequência obedecendo aos horários
de preferência no período noturno. Porém devido à falta de informação ou recursos limitados
de alguns municípios a coleta seletiva muita das vezes é realizada apenas duas vezes por
semana. Dessa forma, a resolução do CONAMA de nº 275 de 25 de abril de 2001 em seu
art.1º estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na
identificação de coletores e condutores, e nas campanhas para a coleta seletiva, uma vez que
os recipientes para a acomodação de materiais recicláveis deverão ser caracterizados com
cores diferenciadas: azul – papel; amarelo – metal; verde – vidro; vermelho – plástico e
marrom – orgânico, conforme definido na Figura 4.
Figura 4 - Cores para os diferentes tipos de RSU

Fonte: Adaptado da PNRS (2010)

Outro modelo é aquele em que são separados os resíduos domésticos em dois grupos:
materiais orgânicos (úmidos) compostos por restos de alimentos e materiais não recicláveis
(lixo), que são acondicionados em um único contêiner coletados pelo sistema de coleta de lixo
domiciliar regular e materiais recicláveis (secos) - compostos por papéis, plásticos, metais e
vidros, acondicionados em um único contêiner e coletados nos roteiros de coleta seletiva
pública, conforme apresentado no Quadro 1.
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Quadro1 - Tipos de RSU
TIPOS DE RESÍDUOS
Papéis
Plásticos:

EXEMPLOS DE RESÍDUOS
Jornais, revistas, caixas de papelão;
Potes, copos, garrafas, sacos e sacolas, utensílios (baldes e

Metais:

canetas), isopor e brinquedos de plástico;
Tampas de garrafa, latinhas de bebida e enlatados, talheres, tampas de

Vidros:

panela sem cabo, pregos, papel alumínio e embalagens descartáveis;
Garrafas, potes de vidro de conserva, frascos, copos e vidros de
janela;
Fitas e adesivos, embalagens metalizadas (salgadinhos e bolachas), papéis

Papéis

engordurados ou sujos (guardanapos e papel higiênico), papéis plastificados

Plásticos:

(sabão em pó), fotografias e papéis parafinados.
Fraldas descartáveis, adesivos, cabos de panelas, esponjas, tomadas

Metais:

e plásticos termofixos, acrílicos, papel celofane e embalagens metalizadas.
Latas de tinta, verniz, solventes químicos e inseticidas, esponjas de aço,
clipes, tachinhas e grampos.
Espelhos, vidros não temperados, refratários (pirex), louças de

Vidros:

porcelana ou cerâmica, cristais, lâmpadas, vidros especiais (tampa de forno
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e microondas) e ampolas de remédios

Fonte: Elaborado pelo autor (2018).

Os vasilhames como plásticos, latas e vidros e devem ser preferencialmente
enxaguados após o uso evitando o surgimento de mau cheiro e o aparecimento de animais.
Quanto aos papéis, estes deverão estar secos e de preferência não amassados, pois ocupam
menos espaço e têm mais valor. Os materiais cortantes (vidro quebrado) devem ser embalados
em papéis grossos (jornais, papelão) para evitar acidentes. As latas, além de limpas, deverão
ter as tampas pressionadas para dentro (FUZARO, 2001).
2.3.3 Transporte de Resíduos Sólidos
As desvantagens, por sua vez, da coleta seletiva são mencionadas por Schalch et al.
(2002, p. 19), como “elevado custo da coleta e transporte, pois necessita de veículos especiais,
que passam em dias diferentes dos da coleta convencional; e necessidade de um centro de
triagem, onde os recicláveis são separados por tipo, mesmo após a segregação na fonte”.
A coleta seletiva pode ser realizada nos domicílios, por veículo de carroceria adaptada,
com frequência semanal, ou através de Postos de Entrega Voluntária (PEVs), mediante a
instalação de caçambas e contêineres de cores diferenciadas, em pontos estratégicos, onde a
população possa levar os materiais segregados, conforme Figura 5.
Figura 5 - Coleta e transporte de RSU

Fonte: Ecopav (2018)

Cada vez mais são utilizados equipamentos dotados de dispositivos compactadores, s
no serviço de coleta domiciliar. Para escolha do tipo de veículos coletores, leva-se em
consideração o tipo e quantidade de lixo, custos de equipamentos, as condições locais como a

mão de obra, as características das vias públicas (largura, declividade e pavimentação), as
densidades populacionais e de tráfegos e custeios operacionais de manutenção.

2.3.4 Transbordo de Resíduos Sólidos
O Transbordo de resíduos sólidos (Figura 6) é a passagem dos resíduos coletados em
caminhões compactadores com capacidade de até 15m³ para caminhões de com maior
capacidade de carga. O transbordo pode ser feito através de estações de transbordo ou apenas
em áreas abertas onde o lixo será despejado em local adequado e recolhido por escavadeiras
que logo em seguida deverá ser disponibilizado estes resíduos em caminhões maiores. Existe
também o transbordo de resíduos recicláveis que são despejados em esteiras mecanizadas
onde estarão os trabalhadores que executam a seleção destes resíduos.
O modelo de transbordo de resíduos consiste na adoção de estações de transbordo
onde se faz o translado desses resíduos, de um veículo coletor a outro que tenha uma
capacidade de carga maior. De um modo geral a redução de volume dos resíduos pode ser
necessária nos casos de maior quantidade de lixo a ser transportada, como por exemplo,
devido ao peso ou em decorrência da distância a ser percorrida até a destinação final no local
a ser tratado.
Figura 6 - Estação de transbordo na destinação de RSU

Fonte: Ecopav (2018)

Estações com transbordo direto são as mais empregadas atualmente, pois contam com
um desnível entre os pavimentos para que os caminhões de coleta, posicionados em uma cota
mais elevada, fazendo a descarga do lixo do caminhão de coleta diretamente no veículo de
transferência. (NUNES; SILVA, 2015, p. 14). Evitando-se a exposição de resíduos, trazendo
assim benefícios visuais e como também valorização da região, além de evitar a proliferação
de insetos, redução de vetores de contaminação, especialmente roedores e consequentemente
permitindo uma melhor qualidade de vida, segurança e condições de trabalho na estação para
os colaboradores, além da proteção a saúde das pessoas e ao meio ambiente.
Os roteiros de coleta de lixo nos domicílios são sempre iniciados em um mesmo
horário na grande maioria dos municípios, sendo provável que os veículos façam seus roteiros
chegando à estação de transferência no mesmo horário de forma simultânea. Essa chegada
simultânea torna-se indispensável e que a estação de transferência disponibilize um local para
o armazenamento dos resíduos sólidos com observação nos chamados "picos" de vazamento.
Tornando possível a operação do sistema com um menor número de veículos/equipamentos
no local de armazenamento. (NUNES; SILVA, 2015, p. 15).
Ainda de acordo com Nunes e Silva, (2015, p. 15), “as estações com compactação têm
como objetivo primordial, a obtenção no aumento da massa especifica dos resíduos com a
finalidade na redução de custos com seu transporte”. O modelo mais tradicional conta com
silo de armazenamento e desnível entre os pavimentos de carga e descarga, compactando os
resíduos no interior dos veículos de transferências. Já as estações sem compactação são
basicamente estações com armazenamento dos resíduos em pátio.
Essas estações contam com um pátio pavimentado, cobertura e fechamento lateral,
com a finalidade de evitar a exposição dos resíduos sólidos e conferir melhor padrão estético
às instalações. O carregamento dos resíduos nos veículos de transferência pode ser feito por
meio de escavadeiras hidráulicas ou pás carregadeiras, de forma a facilitar a velocidade na
descarga dos veículos de coleta como também no carregamento dos veículos de transferência,
podendo ser empregado para estações de pequeno e grande porte.
2.3.5 Tratamento de Resíduos Sólidos
Compreendem-se por tratamento dos resíduos sólidos, todos os métodos, sejam eles
físicos, mecânicos, biológicos ou químicos que transformem as propriedades dos resíduos.
Outro exemplo de tratamento dos resíduos é a compostagem que é o aproveitamento do

material orgânico para transformação em adubos. São exemplos de resíduos orgânicos: resto
de comida, folhas, etc. onde através do processo de fermentação esses resíduos transformamse em um adubo, utilizado na plantação contribuindo reduzindo desta forma o envio de
resíduos para aterros ou lixões. Sendo assim abaixo têm-se um exemplo de como se dá o
processo de tratamento dos resíduos sólidos, sendo possível observar na Figura 7.
Figura 7 - Processo de tratamento de RSU

Fonte: Adaptado da PNRS, 2010

Vale destacar a fundamental importância que a população em fazer opção pela coleta
seletiva, tendo em vistas as vantagens carreadas para a família e a sociedade de forma direta o
indiretamente. Como exemplo: a contribuição com postos de trabalhos, na geração de renda
através de venda ou reaproveitamento dos materiais para a reciclagem, entre outros.
A incineração também é uma das tecnologias utilizadas para tratamento dos resíduos
sólidos, tanto urbanos como industriais. Para o tratamento dos resíduos hospitalares perigosos
para a saúde e certos resíduos industriais perigosos é porventura um dos métodos mais
seguros (registram-se experiências com autoclavagem e micro-ondas muito interessantes que
poderão vir a alterar o panorama dos tratamentos deste tipo de resíduos hospitalares).
A incineração tem vantagens na redução dos volumes a depositar em aterros, que pode
chegar a 90 %, na eliminação de resíduos patogénicos e tóxicos e na produção de energia sob
a forma de eletricidade ou de vapor de água. Este tipo de tratamento tem sido limitado ao

estritamente necessário, devido aos seus múltiplos inconvenientes, de que se destacam: os
elevados custos de investimento e de manutenção e a emissão de substâncias perigosas como
dioxinas, furanos, gases de mercúrio e ácidos, bem como elevado teor em metais pesados nas
cinzas produzidas pela combustão do processo.
2.3.6 Disposição final de Resíduos Sólidos
Quanto à destinação e disposição final dos resíduos têm-se os mais conhecidos a
exemplo dos aterros controlados, aterros sanitários, os lixões e outros. Entretanto os aterros
sanitários e os lixões são atualmente bastante usados para disposição final. O que representa
um desafio para os gestores como também para a sociedade. Entende-se por aterros
controlados o confinamento dos resíduos sólidos por camadas de terra. Trata-se de uma
solução momentânea como forma de dar resposta a enorme quantidade de resíduos e que os
municípios não conseguem tratar. Contudo o esse método não consegue impedir a
contaminação, uma vez que não impermeabilização da área, conforme apresentado na Figura
8.

Figura 8 - Organização de um aterro sanitário para RSU

Fonte: Ambiental (2018)

Segundo a NBR 8419 da ABNT (1992) o aterro sanitário caracteriza-se como uma
técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, que minimiza os impactos
ambientais e sem causar danos à saúde pública e a segurança. São utilizadas técnicas de
engenharia para que os resíduos sejam confinados no menor volume possível e depois
recobertos por uma camada de terra ao final de cada jornada de trabalho.
Já a NBR 8419 (ABNT-1984) Schalch et al (1992, p.123-124) define o aterro sanitário
de resíduos sólidos urbanos como:
[...] técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais,
método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos
à menor área possível e reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os
com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de trabalho ou intervalos
menores se necessário (SCHALCH 1992, p.123-124)

A disposição final dos resíduos inteiramente no solo os titulados lixões são gritantes
na grande maioria dos municípios. Considerado um problema de saúde pública tendo em
vista, as consequências das doenças adquiridas através de vetores, bem como o derramamento
do liquido chamado chorume resultado da concentração do lixo a céu aberto e que é altamente
nocivo à saúde. Todavia, a construção de aterro sanitário ainda não é uma realidade para
grande parte dos municípios, tendo em vista o alto custo para execução do empreendimento e,
sobretudo as despesas com sua operacionalização. Como alternativa destaca-se os consórcios
intermunicipais com o objetivo de instalar aterros que atenda aos municípios consorciados.

3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO
3.1 Localização
O município de Bernardino Batista/PB, está inserido na Sub-Bacia do Rio do Peixe,
(Figura 9) pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, tem sua nascente
num sítio denominado de “Bom Jesus” no Distrito de Tanques, município de Poço Dantas/PB
que está totalmente inserida em território semiárido, com precipitações médias variando entre
400 e 800 mm anuais concentradas entre os meses de fevereiro/maio. Esta delimitação tem
como critérios o índice pluviométrico, aridez e o risco de seca.
Figura 9 - Localização da Sub-Bacia do Rio do Peixe

Fonte: Adaptado da ANA, 2018.

A Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhas-Açu, em sua formação geológica, maior
parte é límpida, formada por rochas impenetráveis com pouca disposição de armazenamento
da água, sendo assim, concentra-se em apenas dois pontos de maior conservação, localizados
na Sub-Bacia do Rio do Peixe. As principais unidades de solo que ocorrem na Bacia são solos
geralmente com boa fecundidade, entretanto são baixos e com rochas. Na Bacia do Rio
Piancó-Piranhas-Açu, existem 48 reservatórios considerados estratégicos para os longos
períodos de estiagem.
3.2 Aspectos Socioeconômicos e Ambiental
3.2.1 Aspectos geográficos
Está localizado na microrregião de Cajazeiras que compõe a mesorregião do Sertão
paraibano, ocupa o extremo sudoeste do semiárido paraibano. Suas coordenadas geográficas
de referências são: -06,45191 e -38,5583 UTM. Possui uma extensão de aproximadamente
50,628 km² e densidade demográfica de 60, 74 hab./Km². (IBGE, 2010).
O município faz fronteira com os municípios: Uiraúna (22 km); Triunfo (20 km);Poço
Dantas (8 km); Poço José de Moura (18 km);Joca Claudino (10 km); Icó/CE (68 km). O
ocupa uma área total de50,628 Km², fica cerca de 553 km da Capital Paraibana João Pessoa –
PB, via BR 230. Apresenta um IDH de 0,558. (IBGE, 2010).
A população total é de 3.356 hab. (IBGE, 2015). Foi elevado à categoria de município
com a denominação de Bernardino Batista, pela lei estadual nº 5.929, de 29 de abril de 1994,
desmembrado do município de Triunfo/PB, que antes se chamava distrito de Serra do Padre,
sendo sida instalada em 01 de janeiro de 1997.
3.2.2 Aspectos Hidrográficos
Está inserido na Sub-Bacia Hidrográfica do Rio do Peixe que compõe a Bacia do Rio
Piranhas-Açu no Alto Sertão Paraibano, que tem sua nascente no Município de Poço
Dantas/PB.

Incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro. Esta

delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, aridez e o risco de seca. Situando-se
na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja com superfícies erosivas, relevo
predominantemente suave-ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas.

3.2.3 Aspectos socioeconômicos
A principal renda das famílias rurais do município de Bernardino Batista-PB, se dá
pela venda da produção agropecuária, através das atividades agrícolas, prestação de serviço
como diarista, venda de artesanatos, doces, bolos, entre outros produtos que representam
atividades não agrícolas, que podem gerador de renda para a comunidade local. Tendo maior
destaque na prestação de serviço público através da Prefeitura Municipal ou através de algum
tipo de benefício de programas sociais.
3.2.4 Aspetos Climáticos
Com apenas 04 (quatro) meses excedente hídrico e 08 (oito) meses de deficiência, a
região apresenta um período longo seco, intercalado por um período pluvial que define entre
os meses de fevereiro e maio. Apresenta temperatura média anual em torno de 24º C, com
variações máximas de 34º C e mínimas de 18º C. A precipitação média anual está em torno de
769,10 mm, com maiores variações entre março e abril.
3.2.5 Aspectos da Geologia Regional
A geologia regional é representada em sua grande parte por rochas do tipo complexo
gnáissico-migmatico, incluindo calcário cristalino (a), (pEgn), do período pré-cambriano
indiviso, pertencente ao maciço do Rio Piranhas e sistema de dobramento do Seridó da
província Borborema.
3.2.6 Aspecto Morfológico
Em geral, a região do empreendimento apresenta relevo do tipo acidentado com
altitudes variando de 600 a 750 m a cima do nível do mar, destacando-se a Serra do Cantinho,
um dos pontos mais altos do município.
3.2.7 Aspecto da Vegetação
É bastante descaracterizada em função das atividades antrópicas ao longo dos anos e
representa por remanescentes de Caatinga hiperxerófila. O estrato herbáceo desse ambiente é
periódico devido essencialmente à escassez d´agua no período seco. Esta estação induz à

queda foliar de boa parte da flora arbustiva e arbórea regional. Fenômeno caracterizado da
vegetação em questão.
Nos locais próximos ao leito de riachos, bem como nas áreas de difícil acesso,
verifica-se a predominância da espécie Mimosa hostilis (jurema preta) e das espécies Cróton
hemieargyreus (marmeleiro), Poincianella bracteosa (Tul.) L.P.Queiroz (catingueira),
Aspidosperma pyrifolium Mart. (pereiro), Libidibia ferrea (Mart. ex Tul.) L.P.Queiroz
(jucá), Ziziphus juazeiro Mart. (juazeiro), podendo-se ainda encontrar remanescentes
isoladas de oiticica, aroeira, velame mussambê e mufunbo.
3.2.8 - Aspectos Faunísticos
A fauna nativa terrestre da região do empreendimento é pouco representativa. O
processo de escassez destes animais subtende-se ao efeito das ações antrópicas
(desmatamento, caça), ao longo dos anos. Pode-se encontrar ainda nas cercanias da área, bem
como nas encostas e serras da região espécies Herpfauna: Gálea spixii (preá); Oxibeli ssp.
(cobra-de-cipó, corre campa, cascavel, coral etc.); Ornitofauna: Crypturellus tataupa
(nambu do pé vermelho); Cairema cristata (seriema); Buteo magnirostais (gavião rapino);
Herptotheres cachinnans (acauá); Leptotila verreauxii (juriti) entre outros mais.

4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO
4.1 Identificação do Problema
O homem modifica o meio ambiente para suprir suas necessidades, pois desde o
surgimento do ser humano o meio vem sendo modificado constantemente. Essas modificações
podem causar inúmeros problemas como o da poluição por parte dos resíduos sólidos, onde a
maior parte se dá nos aglomerados centros urbanos, empreendimentos industriais e agrícolas,
que são depositados sem um controle específico, causando a contaminação do solo e lençóis
freáticos.
4.2 Justificativa
O interesse em desenvolver o projeto de intervenção: A coleta seletiva como um dos
instrumentos da GRSU no município de Bernardino Batista/PB, deu-se primeiramente por ser
uma problemática que está relacionada diretamente à disposição final inadequada dos resíduos
sólidos em lixões e que vem provocando grandes impactos (negativos) ao meio ambiente,
principalmente as nascentes próximas desses lixões, ocorrendo na grande maioria dos
municípios, necessitando assim uma atenção especial.
Vale destacar, ainda que, a proposta desse projeto de intervenção é importante no
sentido de contribuir com a melhoria da qualidade de vida de toda a população do município
de Bernardino Batista/PB e região, cooperando assim, para a conservação, proteção da
natureza, como também dos corpos d’água e o solo.
Propõe ainda a possibilidade de mudar um quadro crítico de agressão ao meio
ambiente, principalmente no sentido de diminuir a quantidade de resíduos sólidos destinados
aos aterros sanitário e/ou lixão.

4.3 Objetivo


Implementar a coleta seletiva com o intuito de minimizar os impactos (negativos)
ambientais ocasionados pelo manejo inadequado dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
no município de Bernardino Batista/PB.

4.4 Resultados e Impactos Esperados
O gerenciamento de resíduos sólidos tem se tornando algo recorrente em função das
obrigações legais e pressão da sociedade. Com isto os órgãos governamentais estão buscando
cumprir com o previsto contido na PNRS, lei 12.305/2010. Sendo assim, é possível avaliar a
importância que se têm dado ao correto gerenciamento, onde na maioria das vezes se dá
apenas devido aos aspectos legais e não por contribuir para um meio ambiente
ecologicamente equilibrado.
Portanto, um melhor planejamento dos gestores públicos visando à ampliação da
GRSU mais precisamente através da coleta seletiva, para que esta abranja os aspectos (social
econômico e ambiental), fortaleceria essa prática tão importante para o desenvolvimento
sustentável, como também um trabalho mais forte de educação ambiental junto à população.
Dessa forma, esperam-se os seguintes resultados/impactos com esse Projeto de
Intervenção:


Aumento do conhecimento por parte da população, sobre os tipos de RSU e sobre sua
destinação correta;



Uma atitude mais consciente no momento de separação e descarte dos RSU;



Maior sensibilização sobre a importância do descarte correto dos RSU e da coleta
seletiva por parte da sociedade;



Progresso em médio e longo prazo da eficiência do processo de coleta e reciclagem de
RSU no município;

4.5 Ações De Intervenção

Para solucionar essa problemática dos RSU apresentada no projeto de intervenção: A
coleta seletiva com um dos instrumentos da gestão dos resíduos sólidos urbanos no município
de Bernardino Batista/PB, pretende-se executar as seguintes ações de intervenção:
1. Ação: Apresentação do Projeto à Prefeitura Municipal e demais parceiros;
2. Ação: Caracterização Física dos RSU no município;
3. Ação: Organização das Parcerias de Trabalho;
4. Ação: Cadastramento dos Catadores de Materiais Recicláveis do Município;
5. Ação: Legalização da Cooperativa e Capacitação dos Cooperados;
6. Ação: Instalação da Central de Triagem;
4.6 Atores Envolvidos
Para alcançar os objetivos traçados na proposta do projeto de intervenção, destacam-se
os seguintes atores envolvidos:
1. Atores: Gestor municipal, Secretários municipais e Representantes das demais instituições
Governamentais e não Governamentais;
2. Atores: Agentes de limpeza urbana por meio do método do quarteamento.
3. Atores: Agente ambiental responsável pela elaboração dos materiais didáticos e atividades
do espaço de educação ambiental e que capacitará os cooperados a lidarem com a
comercialização dos recicláveis.
4. Atores: Pessoas que têm seu sustento proveniente dos RSU, as mesmas serão cadastradas e
esclarecidas a respeito do programa municipal de coleta seletiva, da incorporação no
sistema cooperativista, e dos seus benefícios.
5. Atores: Suporte jurídico e contábil para fundação/legalização da cooperativa de materiais
recicláveis, assim como a capacitação de seus cooperados para geri-la e operacionalizar a
central de triagem a ser implantada;
6. Atores: Secretaria de Obras e Serviços Urbanos do município de Bernardino Batista/PB.
4.7 Recursos Necessários
Quanto aos recursos necessários para execução levando em consideração a
implantação que ocorrerá antes, durante e após o projeta de intervenção, destacam-se:


Recursos Humanos: gestor ambiental; técnico ambiental; gari; motorista.



Recursos Materiais: caminhão coletor; galpão para setor de triagem; carrinho coletor
de lixo; kit coleta seletiva 50 litros; pá; enxada e kit EPI´s para os garis.

4.8 Orçamento
No que se refere ao orçamento financeiro para a execução do projeta de
intervenção, estima-se um custo financeiro no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), que
ocorrerá à conta de dotação orçamentária da prefeitura municipal de Bernardino
Batista/PB, de acordo com a descrição apresentada no Quadro 2.

Quadro 2 - Orçamento para execução do projeto de intervenção

RECURSOS HUMANOS – I
ESPECIFICAÇÕES
Gestor Ambiental
Técnico ambiental
Gari
Motorista

QUANTIDADE

CUSTO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1
1
8
1

5.000,00
1.500,00
1.000,00
1.300,00

5.000,00
1.500,00
8.000,00
1.300,00

SUBTOTAL

15.800,00

RECURSOS MATERIAIS – II
ESPECIFICAÇÕES
Caminhão Coletor
Galpão para setor de triagem
Carrinho coletor de lixo
Kit coleta seletiva 50 litros
Pá
Enxada
Kit EPI´s para os garis

QUANTIDADE

CUSTO UNITÁRIO (R$) TOTAL (R$)

1
1
8
20
8
8
8

33.800,00
5.000,00
250,00
700,00
25,00
25,00
200,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

4.9 Viabilidade Técnica, Econômica e Financeira

33.800,00
5.000,00
2.000,00
14.000,00
200,00
200,00
1.600,00

SUBTOTAL

84.200,00

VALOR TOTAL R$ I + II

100.000,00

A forma de pensar sobre a inutilidade dos RSU, aliado ao crescente e aumento da
população, vem provocando um aumento de forma significativa no volume gerado de resíduos
sólidos urbanos. Dessa forma, para elaboração do estudo de viabilidade técnica, econômica e
financeira das etapas de coleta, e destinação do material reciclável, utilizar-se-á os seguintes
parâmetros: despesas operacionais e investimentos, despesas operacionais futuras, conforme
especificado abaixo.
4.9.1 Despesas Operacionais e Investimentos
As despesas operacionais consideradas serão relativas à coleta domiciliar, destinação
do material reciclável material seco e orgânico) e disposição final, uma vez que se entende
que estes são os serviços a serem contemplados pela taxa de coleta de lixo. Dessa forma,
pretende-se manter a coleta domiciliar convencional executada pelo município, assim como
com implantação da coleta seletiva dos resíduos secos. Para os custos referentes a mão-deobra, combustível e manutenção de veículos, pretende-se utilizar valores repassados pela
Administração Municipal.
4.9.2 Despesas Operacionais Futuras
No que se refere a projeção das despesas operacionais futuras serão utilizados os
seguintes valores e parâmetros:


Serão consideradas todas as premissas e metas relacionadas às despesas, estando esse
conjunto de premissas e obrigações atribuídas ao operador do sistema;



Na etapa de coleta domiciliar (convencional e seletiva) levará em consideração 2
equipes, sendo cada equipe composta por 4 coletores e 1 motorista. Custo médio por
funcionário (salário mínimo + encargos) a ser custeado pelo município;



Para os custos com combustível e manutenção de veículos que executará a coleta
domiciliar, levará em consideração: do total dos custos com a limpeza pública
repassados pelo Departamento de Finanças, atribuindo-se 70% dos custos como sendo
referente à combustível do caminhão da coleta domiciliar e 30% como sendo referente
a sua manutenção;

4.10 Riscos e Dificuldades

Quando pensamos em risco e dificuldades sempre vem à mente uma visão pessimista
da coisa, porém devemos nos lembrar que temos o lado positivo para o projeto. No caso dos
negativos a atuação é para evitar a sua ocorrência e diminuir seus impactos. Já no caso dos
positivos ocorre quando queremos explorar seus benefícios e tentar potencializar sua
ocorrência. Para ambos os casos o importante é ter um bom planejamento para que se tenha
sucesso em um projeto de intervenção.
Os riscos e dificuldades estão diretamente ligados ao fracasso ou ao sucesso de um
projeto. Sendo assim, o planejamento é um dos principais requisitos para um projeto de
intervenção seja bem gerenciado. Dessa forma a etapa de planejamento é de fundamental
importância para que, consiga visualizar ou prever as adversidades que deverão ser
enfrentadas durante a execução das atividades futuramente.
A não liberação dos recursos financeiros dentro do cronograma previsto se constitui no
maior risco para a execução do projeto de intervenção que trata da implantação de coleta
seletiva como um dos instrumentos da gestão dos resíduos sólidos urbanos no município de
Bernardino Batista/PB, comprometendo assim o alcance de seus objetivos e de suas metas.
Assim como, a interrupção definitiva do repasse do recurso financeiro por parte do poder
público municipal, inviabilizará totalmente a execução do projeto.
A execução do projeto também será comprometida no caso do poder público
municipal, não disponibilizar a infraestrutura (apoio técnico especializado, máquinas,
equipamentos necessários e recursos humanos) para a execução. Um grande fator de risco é a
necessidade de captação de recursos de outras fontes para a execução das atividades
propostas, o que deverá constituir uma atividade a ser estimulada para todos os participantes,
identificando as fontes e apoiando os envolvidos para encaminhamento do projeto.
Vale destacar que a tecnologia ou conhecimento a ser gerado apesar de ser uma
demanda de muitos governos municipais, como é o caso do município de Bernardino Batista/
PB, que irá investir nesta parceira técnica, pode ser rejeitado pelos segmentos da sociedade
interessada se o custo da sua transferência e implantação for alto, se o sistema não possuir
uma interface amigável e indutiva e se não houver treinamento aos usuários.
Contudo, apesar dos riscos e dificuldade, procurar-se-á minimizá-los por meio do
desenvolvimento do projeto de intervenção de uma forma integrada que traga satisfação a
todos os participantes, bem como contribuindo com a formação de novos profissionais tão
necessários ao desenvolvimento sustentável que o projeto de intervenção pode trazer.

4.11 Cronograma
No período de fevereiro a julho de 2019, pretende-se executar o projeto de
intervenção, conforme cronograma de execução apresentado no Quadro 3.
Quadro 3 - Cronograma de execução
PERÍODO
ETAPA
1) Apresentação do Projeto à Prefeitura
Municipal e demais parceiros;
2) Caracterização Física dos RSU;
3) Organização do projeto com as

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

X
X
X

Parcerias de Trabalho;
4) Cadastramento dos Catadores de
Materiais Recicláveis do Município
5) Legalização da Cooperativa e
Capacitação dos Cooperados
6) Instalação da Central de Triagem

X
X
X

para a coleta seletiva;
Fonte: elaborado pelo autor (2018)

4.12 Gestão, Acompanhamento e Avaliação
O planejamento é uma etapa indispensável em todo ação que se pretenda fazer, seja na
vida pessoal, no trabalho, ou em projetos maiores ligados a gestão pública. Destarte, o
planejamento ambiental, certamente, é algo bem complexo, porém necessário para gestão e
gerenciamento dos RSU no âmbito municipal.
Quanto à abordagem mais adequada para a gestão, acompanhamento e avaliação do
projeto de intervenção no município de Bernardino Batista/PB, faz-se necessário dar enfoque
de modo peculiar ao Plano Municipal de Gestão Integrados de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e
ao Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB) do município de Bernardino Batista/PB,
instigando aos debates, fóruns de discussão e de constantes campanhas de sensibilização,

sobretudo o conhecimento do poder que o cidadão tem de opinar e agir sobre as ações de
impacto ao meio em que ele vive. E paralelamente, a adesão dos gestores municipais em
discutir, elaborar e aprovar as ações voltadas para o planejamento dessas ações.
5 TERMO DE REFERÊNCIA
5.1 Do objeto
Constitui objeto do presente termo de referência: Contratação de empresa
especializada para elaboração e execução dos trabalhos de implantação de coleta seletiva
de resíduos sólidos urbanos no município de Bernardino Batista/PB, de acordo com as
instruções, exigências e condições estabelecidas na Lei nº 12.305/2010 e em resoluções ou
regulamentos emitidos pelos órgãos ou entidades fiscalizadoras nessa área.
5.2 Da justificativa
A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento,
especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o
caso, justifica-se: pela necessidade de desenvolvimento de ações continuadas para a promoção
de atividades pertinentes, visando à maximização dos recursos em relação aos objetivos
programados, consideradas as diretrizes e metas definidas nas ferramentas de planejamento
aprovadas.
5.3 Da descrição do objeto
As características e especificações do objeto: Contratação de empresa especializada
para elaboração e execução dos trabalhos de implantação de coleta seletiva de resíduos
sólidos urbanos no município de Bernardino Batista/PB, são apresentadas no Quadro 4.
Quadro 4 - Especificações do objeto para contratação
CÓD

DISCRIMINAÇÃO

UNIDADE

QUANT.

UND

1

Elaboração e execução dos trabalhos de implantação de coleta
1

seletiva de resíduos sólidos urbanos no município de Bernardino
Batista/PB;

Aquisição de equipamentos e caminhão para coleta de lixo no
2
município de Bernardino Batista/PB;
Fonte: Elaborado pelo autor (2018)

UND

1

5.4 Da fundamentação legal
De acordo com as instruções, exigências e condições estabelecidas na Lei nº 12.305,
de 2 de agosto de 2010, que institui a PNRS; altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998
e dá outras providências. Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 que regulamenta o art. 37,
inciso XXI, da Constituição Federal de 1988, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.
5.5 Da estimativa de custos
Para implementação do Programa de Trabalho do Termo de Parceria, compreendendose todos os serviços, compras, pagamentos em geral estima-se o valor total R$ 100.000,00
(cem mil reais), sendo que a despesa ocorrerá à conta de dotação orçamentária consignada na
Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2018, por meio dos programas de trabalho.
Esses recursos têm origem por meio do Ministério da Saúde (MS), através da Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA).
5.6 Do critério de julgamento
Consideradas as especificações técnicas mínimas exigidas nos anexos, a pontuação
técnica dos equipamentos propostos dar-se-á de acordo com o estabelecido em cada um dos
itens licitados. Será desclassificado na fase de avaliação técnica o proponente que não obtiver
a valorização mínima de pelo menos um dos itens pontuáveis em cada equipamento licitado,
conforme descrito nos anexos.
5.7 Do prazo, local e condições de entrega
O prazo máximo para a execução do objeto desta contratação e que admite
prorrogação nos casos previstos na legislação vigente, será considerado a partir da assinatura
do contrato com início imediato e com conclusão de 1 (um) ano, considerando a data de sua

assinatura que deverá ser entregue no âmbito na prefeitura municipal de Bernardino
Batista/PB.
A empresa especializada para elaboração e execução dos trabalhos de implantação de
coleta seletiva de RSU no município de Bernardino Batista/PB, deve atender todas os critério
e condições do fornecimento dos produtos/serviços contido no objeto de licitação.
5.8 Das obrigações das partes
5.8.1 Obrigações do contratante


Proporcionar ao contratado todos os meios necessários para a fiel execução do objeto
da presente contratação, nos termos do correspondente instrumento de ajuste;



Fornecer mediante solicitação escrita da contratada, informações adicionais, dirimir
dúvidas e orientá-la nos casos omissos;



Notificar a contratada sobre qualquer irregularidade encontrada quanto à qualidade
dos produtos ou serviços, exercendo a mais ampla e completa fiscalização, o que não
exime a contratada de suas responsabilidades pactuadas e preceitos legais.



Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento;



Efetuar o pagamento relativo ao objeto contratado efetivamente realizado, de acordo
com as cláusulas do respectivo contrato ou equivalente.

5.8.2 Obrigações da contratada



Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal,
civil, tributária e trabalhista, bem como por todas as despesas e compromissos
assumidos, a qualquer título, perante seus fornecedores ou terceiros em razão da
execução do objeto contratado;



Substituir, arcando com as despesas decorrentes, os materiais ou serviços que
apresentarem alterações, deteriorações, imperfeições ou quaisquer irregularidades
discrepantes às exigências do instrumento de ajuste pactuado, ainda que constatados
após o recebimento e/ou pagamento;



Ressarcir qualquer dano ou prejuízo causado à contratante e/ou a terceiros, provocados
por ação ou omissão, ineficiência ou irregularidade cometidas por seus empregados,
convenentes, envolvidos na execução do contrato, bem como assumir inteira

responsabilidade civil, administrativa e penal por qualquer prejuízo, material ou
pessoal, causados à contratante ou a terceiros;


Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da contratação, salvo mediante
prévia e expressa autorização da Contratante;



Manter, durante a vigência do contrato ou instrumentos equivalentes, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas no respectivo processo licitatório, se for o caso, apresentando ao
Contratante os documentos necessários, sempre que solicitado;



Aceitar, sem restrições, a fiscalização da contratante, no que diz respeito ao fiel
cumprimento das condições de execução dos serviços contratados;



Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a
documentação na fase de habilitação;



Executar todas as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente,
enquadrando-se, rigorosamente, dentro dos preceitos legais, normas e especificações
técnicas correspondentes.

5.9 Do acompanhamento e fiscalização
Os Técnicos da Secretaria Municipal de Obras serão responsáveis, como
representantes da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista/PB, pelo Acompanhamento,
Fiscalização e Supervisão das obras objeto deste Termo de Referência.
Todas as etapas são de fundamental importância para o atingimento das metas de
implantação do Empreendimento, devendo ser sistematizadas segundo a adoção prioritária
dos seguintes procedimentos:


Verificação da adequação dos equipamentos de proteção individual dos funcionários
da(s) Empreiteira(s), e dos demais elementos utilizados para a segurança;



Verificar se estão sendo colocados à disposição dos trabalhos as instalações,
equipamentos e equipe técnica previstos no contrato de execução dos serviços;



Analisar e aprovar partes, etapas ou à totalidade dos serviços executados, em
obediência ao previsto no projeto e demais documentação pertinente;



Verificar e aprovar eventuais acréscimos ou supressões de serviços ou materiais
necessários ao perfeito cumprimento do objeto contratado;



Verificar e atestar as medições dos serviços, bem como conferir e encaminhar para
pagamento as faturas emitidas pela empresa contratada;



Definição e aprovação da locação efetuada pela empresa contratada;



Liberação do início dos serviços em cada “frente” controlando a sua execução de
acordo com os prazos estabelecidos no plano, exercendo dessa forma rigoroso controle
sobre o cronograma de execução dos serviços;



Verificação do cumprimento das exigências técnicas quanto a profundidade, greide de
terreno, localização de peças, etc., com base em informações topográficas e de acordo
com as Especificações do Projeto;



Atestar a qualidade do material fornecido e do material aplicado;



Acompanhamento Tecnológico dos serviços executados com base em amostragem dos
ensaios executados, verificando, por outro lado, a procedência dos materiais e
equipamentos e sua conformidade com as Especificações.



Diante da preferência em utilização de produtos detentores de Certificados de garantia
tipo ISO, a solicitação de inspeção de fabricação, neste caso, será definida em comum
acordo com a Comissão de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Bernardino
Batista/PB;



Registro diário, no livro de ocorrência, citando e comentando os serviços básicos
executados em cada frente de trabalho, a equipe e equipamentos utilizados, seus
acréscimos, reduções, condições meteorológicas e qualquer outro fato que tenha
influência sobre a marcha de execução dos serviços, bem como, as decisões tomadas
na condução dos serviços;



Análise comparativa dos serviços executados e a executar de modo a manter
permanentemente atualizadas as previsões globais, de quantidades, custos e prazos,
identificando previamente prováveis ocorrências de desvios;



Liberação da execução das concretagens das obras, com a conferência das ferragens e
formas; Avaliação do desempenho da Empreiteira na execução das obras e serviços;



Apresentar no Relatório de Acompanhamento um histórico das ocorrências e dos
atendimentos relacionados aos transtornos causados pela obra;



Acompanhar a implantação das medidas de proteção ambiental adotadas;



Verificar o atendimento às diretrizes, normas, licenças, manuais, estudos e planos
ambientais relativos ao empreendimento;

5.10 Do pagamento
O pagamento será realizado mediante processo regular e em observância às normas e
procedimentos adotados pelo contratante, até 30 (trinta) dias após a entrega total dos produtos
solicitados.
5. 11 Da subcontratação
É vedada a subcontratação total do objeto do contrato. Sendo assim, em qualquer
hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita
execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da
subcontratada, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das
obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação. O edital regerá os demais
procedimentos que deverão seguir em caso de subcontratação.
5.12 Das sanções
A contratada que cometer qualquer das infrações previstas na Lei nº 8.666/1993, na
Lei nº 9.697/2012 e no contrato ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e
criminal, às sanções estabelecidas no Edital.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo objetivou propor um projeto de intervenção com foco na coleta seletiva
como um dos instrumentos da GRSU no município de Bernardino Batista/PB. Sendo assim
destacam-se os resíduos sólidos como uma problemática ambiental a ser discutida
frequentemente que visem à mitigação diária dos impactos causados principalmente pela
forma que esses resíduos são descartados. Pois os recursos naturais estão cada vez mais
transformados pelas ações antrópicas e tornando-se mais evidente a necessidade de o cidadão
tornar-se responsável por fazer sua parte para mitigar os impactos causados ao meio ambiente.
Com o objetivo de mitigar os impactos (negativos) causados pelo descarte incorreto
desses resíduos, existem alternativas que podem ser implantadas, como a educação e
sensibilização ambiental da população, o incentivo à produção por parte da indústria de
produtos e a utilização de embalagens recicláveis, com a finalidade de possibilitar a formação
de conhecimento dos problemas ambientais e da busca por soluções nas esferas social
econômica e ambiental. Uma vez que a população em geral tem um papel fundamental na
primeira triagem dos resíduos que utilizam em suas residências, com isso, a quantidade do
material que vai para os aterros sofreria uma diminuição significativa, visto que estes devem
apenas receber aquilo que não é reciclável, ou seja, somente o lixo.
A partir do estudo realizado foi possível perceber como o gerenciamento através da
GRSU, tornam-se ferramentas eficientes de preservação dos recursos naturais, como também
de incentivos para o desenvolvimento sustentável. Desta forma, conclui-se que a coleta
seletiva, aparece como uma opção de significativa importância na busca pela sustentabilidade
e fonte de renda para os catadores, uma vez que a destinação correta dos resíduos sólidos
possibilita a melhoria nos aspectos socioeconômica e ambiental.
A partir do estudo desenvolvido com o presente trabalho, sugere-se assim como
recomendação para próximos estudos, alguns campos relevantes, como: pesquisas junto às
autoridades de órgãos governamentais com o intuito de analisar o motivo do ambiente rural
não ser contemplado com uma gestão de resíduos por parte do poder público.
Sugere ainda proporcionar parcerias do meio acadêmico com o empresarial e órgãos
governamentais, por meio de trabalhos de extensão referente à GRSU nos municípios, pois as
Universidades/Faculdades desempenham um papel fundamental no desenvolvimento de
pesquisas que busquem compreender e intervir na gestão integrada e gerenciamento dos
resíduos sólidos urbanos.
REFERÊNCIAS

ABDULI, A. M. et al. Rural Solid Waste Management. Int. J. Environ. Res. Public Health,
v. 4, n. 2, p.425-430, 27 jun. 2008.
ABNT- Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR-8419- Apresentação de projetos
de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos. Disponível em:
<https://pt.scribd.com/doc/61140879/NBR-8419-NB-843-Apresentacao-de-Projetos-deAterros-Sanitarios-de-Residuos-Solidos-Urbanos>. Acesso em: 25 de abr.2017.
AMBIENTAL. Cuidando da Nossa Cidade. Disponível em: <http://www.ambiental.sc/saibamais/residuos>. Acesso em 19 de mar. de 2018
ANA - Agencia Nacional de Águas. Mapa da bacia hidrográfica dos Rios Piancó,
Piranhas-Açu. Disponível em:
<http://arquivos.ana.gov.br/institucional/sag/CobrancaUso/Cobranca/08_PiranhasAcu.jpg>
Acesso em 26 de fev. de 2018.
BESEN, G. R. et al. Resíduos sólidos: vulnerabilidades e perspectivas. In: SALDIVA P. et al.
Meio ambiente e saúde: o desafio das metrópoles. São Paulo: Ex Libris, 2010.
BRASIL. Lei n° 12.305, de 02 de Agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos
Sólidos; altera a lei 9.605, de 12 de Fevereiro de 1998; e dá outras providências. Diário
Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 03 Ago. 2010.
CAMPOS, R. Proposta de Sistematização e Reavaliação do Processo de Gerenciamento
de Serviços de Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos Domiciliares. 1994. 104 f. Dissertação
(Mestrado) - Curso de Engenharia, Escola de Engenharia de São Carlos, USP, São Carlos,
1994.
CEMPRE. Manual de gerenciamento integrado do lixo municipal. São Paulo: CEMPRE,
1995.
CITAR, A. J. C. F. Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos: uma análise da distribuição
espacial dos pontos de entrega voluntária de material reciclável em Viçosa/MG. Revista
Políticas & Cidades, v.1, n.1, p. 51 – 73, Jan./Abr. 2015.
CUNHA, V.; CAIXETA, F. J. Gerenciamento de coleta de resíduos sólidos urbanos:
Estruturação e aplicação de modelo não linear de programação por metas. Gestão e
Produção, São Carlos, v. 9, n. 2, p.146-161, ago. 2002. Disponível em: <
http://www.mma.gov.br/pol%C3%ADtica-de-res%C3%ADduos-s%C3%B3lidos >. Acesso
em: 25 fev. 2018.
ECOPAV. Disponível em: <http://www.ecopav.com.br>. Acesso em 19 de mar. de 2018.
FERREIRA, L. F. F. et al. Responsabilidade socioambiental: referência na reciclagem, mas e
a questão social?. In: GIESTA, Lilian Caporlingua et al. Responsabilidade Social e Gestão
Ambiental. Natal: Edufrn, 2010. Cap. 8, p. 189-211.
FUZARO, J. A. - CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental –
Compêndio sobre tratamento e disposição de resíduos sólidos, São Paulo, 2001.

LIMA, T; ARAÚJO, S. M. V. G. Política nacional dos resíduos sólidos, gênese e
perspectivas. In: THEODORO, Suzi Huff (Org.). Os trinta anos da política nacional do
meio ambiente: conquistas e perspectivas. Rio de Janeiro: Garamond, 2011. p. 197-220.
MANO, E.B.; PACHECO, E.B.A.V.; BONELLI, C.M.C. Meio Ambiente, poluição e
reciclagem. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2010.
MASSUKADO, L. M. Sistema de apoio à decisão: Avaliação de cenários de gestão
integrada de resíduos sólidos urbanos domiciliares. 2009. 272 f. Dissertação (Mestrado) –
Programa de pós-graduação em Engenharia Urbana da Universidade Federal de São Carlos,
UFSCar, São Carlos, 2009.
MESQUITA JÚNIOR, J.M. Gestão integrada de resíduos sólidos. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao120320090238
03.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2018.
MMA – Ministério do Meio Ambiente. Política Nacional de Resíduos Sólidos, 2013.
NAGALLI, A. Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Construção Civil. São Paulo-SP:
Oficina de Textos, 2014. 176p.
NASCIMENTO NETO, P.; MOREIRA, T. A. Política nacional de resíduos sólidos: reflexões
acerca do novo marco regulatório nacional. Revista Brasileira de Ciências Ambientais, n.
15, mar. 2010. Disponível em: < http://www.abes-dn.org.br/publicacoes/rbciamb/PDFs/1504_RBCIAMB-N15-Mar-2010-Materia02_artigos225.pdf >. Acesso em: 25 abr. 2017.
NETO, J. T.P. Gerenciamento do lixo urbano: aspectos técnicos e operacionais. Viçosa:
Editora UFV, 2007.
NUNES, R.R.; SILVA, A.P. Transbordo de resíduos sólidos. Revista Pensar Engenharia,
v.3, n. 1, Jan./2015. Disponível em: <
http://www.ufjf.br/engsanitariaeambiental/files/2012/09/ARTIGO_ Esta
%C3%A7%C3%A3o-de-transbordo.pdf>. Acesso 26 abr. 2017.
PASS – Programa de Ações para a Sustentabilidade Sócio Ambiental. Florestal Recicla
2011. Disponível em: < http://www.florestalrecicla.com/2011/05/coleta-seletiva.html >.
Acesso em: 25 abr. 2017.
PEDROSO, E. F.H. Destinação e armazenagem de resíduos sólidos em meios rurais.
2010. 46 f. TCC (Graduação) – Curso de Administração, Escola de Administração, UFRGS,
Porto Alegre, 2010.
RAMOS, M. A.; SILVA, W. A. C.; MONCAO, M. L. Gestão ambiental pública: a
implementação do sistema de coleta seletiva em um município da região metropolitana
de Belo Horizonte. In: encontro nacional de engenharia de produção, 31., 2011, Belo
Horizonte. Anais... Belo Horizonte: [s.n.], 2011.

RÊGO, R. C. F. et al. O que é lixo afinal? Como pensam mulheres residentes na periferia de
um grande centro urbano. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 6, n. 18, p.1583-1592, nov./
dez. 2002.
RESOLUÇÃO CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001. Estabelece o código de cores
para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e
transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva.
Publicada no DOU n 117-E, de 19 de junho de 200. Disponível em: <
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=273> Acesso em: 25 abr. 2017.
ROCHA, V. G.; D’ÁVILA, J. S.; SOUZA, R. R. A importância da gestão dos resíduos
sólidos na relação homem-natureza. Revista Brasileira de Gestão e Desenvolvimento
Regional, Taubaté, v. 1, n. 3, p. 85-95, set./dez. 2005.
ROSA, A.H.R.; FRACETO, L.F.; MOSCHINI-CARLOS, V. (Org.). Meio Ambiente e
Sustentabilidade. Porto Alegre: Bookman, 2012.
SCHALCH, W.; LEITE, W.C.A.; JÚNIOR, W.F.; AGUIAR, E.M.; JÚNIOR, J.L.F. Aterro
Sanitário: considerações sobre a escolha do sitio, projeto, implantação, operação e
monitoramento. In: congresso brasileiro de águas subterrâneas, 7., 1992. Anais... Belo
Horizonte: ABAS, 1992. p. 123-127
SIMONETTO, E. O.; BORENSTEIN, D. Gestão operacional da coleta seletiva de resíduos
sólidos urbanos: Abordagem utilizando um sistema de apoio à decisão. Gestão e Produção,
São Carlos, v. 13, n. 3, p.449-461, set./dez. 2006.
SOARES, L. G. C. et al. Educação ambiental aplicada aos resíduos sólidos na cidade de
Olinda, Pernambuco – um estudo de caso. Revista Ciência e Tecnologias, Recife, n. 1, p.1-9,
jul./dez. 2007.
SOUSA JÚNIOR, F. S. Desenvolvendo e gerenciando compostagem de resíduos sólidos
urbanos: para geração de renda e repasse de tecnologia à Acrevi. 2011. 111 f. Dissertação
(Mestrado em Química) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, RN, 2011.
ZARATE, M.A.; SLOTNICK, J.; RAMOS, M. Capacity building in rural Guatemala by
implementing a solid waste management program. Waste Manage, v. 28, p. 2542-2551,
2008.

