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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a ação de intervenção na educação ambiental 

para a gestão dos resíduos sólidos urbanos do município de Jandaia/GO, através da 

implantação do Programa Troca Sustentável. O programa promoverá a troca mensal de 

materiais recicláveis, que serão separados pela população, e trocados por alimentos 

(frutas e verduras). A ação se dará, por meio da mobilização da comunidade em parceria 

com as escolas da rede pública de ensino. Os alunos aprenderão a importância da coleta 

seletiva e quais os tipos de materiais que deverão ser corretamente separados. A ação 

envolverá os catadores de materiais recicláveis, que além de serem os beneficiados dos 

materiais recebidos, também farão parte do processo de mobilização e sensibilização 

perante à comunidade.  Espera-se alcançar a mudança cultural na população de Jandaia, 

em relação aos resíduos sólidos domiciliares, uma vez que, motivará a população em 

separar e dar a correta destinação aos materiais recicláveis, bem como, eliminar 

ambientes insalubres, em decorrência da inadequada disposição dos resíduos sólidos. O 

presente estudo também conclui que a execução desta ação de educação ambiental, 

através do programa Troca Sustentável, precisará ser readequada, alterando sua 

frequência de realização, mobilização e sensibilização junto à comunidade. Pois é de 

suma importância, que a ação de educação ambiental, não condicione a população em 

realizar a separação dos materiais recicláveis mediante a alguma recompensa.  

 

Palavras-chave: Resíduos Sólidos; Coleta Seletiva; Educação Ambiental; Troca 

Sustentável.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this paper is to present the action of intervention in environmental 

education for the management of solid urban waste in the municipality of Jandaia/GO, 

through the deployment of sustainable Exchange Program. The program will promote 

the exchange of monthly recyclable materials, which are separated by the population, 

and exchanged for food (fruits and vegetables). The action will, through the 

mobilization of the Community in partnership with the public schools of education. 

Students will learn the importance of selective collection and what types of materials 

that should be properly separated. The action will involve the collectors of recyclable 

materials, which in addition to being the beneficiaries of materials received, also will be 

part of the process of mobilisation and awareness in the community. It is expected to 

achieve a cultural change in the population of Jandaia, in relation to the household solid 

waste, a time that will motivate the population into separate and give the correct 

destination for recyclable materials, as well as eliminate unhealthy environments, due to 

inadequate disposal of solid waste. The present study also concludes that the 

implementation of this action for environmental education, through the sustainable 

exchange program, you will need to be re-adapted, changing its frequency, mobilisation 

and awareness among the community. It is of utmost importance that the action of 

environmental education, do not affect the population in performing the separation of 

recyclable materials by any reward.  

 

Keywords: Solid Waste; Selective Collection; Environmental Education; Sustainable 

Change.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída na Lei n˚12.305 de 

02 de agosto de 2010 trouxe os instrumentos importantes para permitir os avanços 

necessários ao país, no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e 

econômicos decorrentes do inadequado manejo dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010). 

Dois anos antes da instituição da PNRS, o Brasil possuía um cenário onde 

99,96% dos municípios brasileiros que detinham os serviços de manejo de resíduos 

sólidos, 50% deles depositavam seus resíduos em vazadouros; 22% em aterros 

controlados e 28% em aterros sanitários. Em 2008, além dos dados referidos 

anteriormente, apontavam ainda que 3,79% dos municípios tinham unidade de 

compostagem dos resíduos orgânicos; 11,56% com unidades de triagem de resíduos 

recicláveis e 0,61% em unidades de tratamento por incineração (IBGE, 2008). 

Embora com alguns avanços, o cenário atual continua com muitos obstáculos 

para o alcance do adequado manejo dos resíduos sólidos. A maioria das prefeituras não 

dispõe de recursos técnicos e financeiros para solucionar os problemas ligados à gestão 

de resíduos sólidos, principalmente nos municípios de pequeno porte, onde ainda 

descartam os resíduos sólidos urbanos de forma inadequada, comprometendo à saúde 

pública da população e ao meio ambiente (BRASIL, 2015). 

Verifica-se também, em ritmo muito lento, as possibilidades de se estabelecer 

parcerias com os seguimentos envolvidos na gestão e na busca de alternativas para 

solucionar o problema. Nesse sentido, a formação dos consórcios públicos 

intermunicipais poderá ser uma alternativa de cooperação técnica e rateios dos recursos 

entre os municípios, conforme previstos pela Lei de Saneamento Básico (Lei n˚ 

11.445/2007) e a Lei de Consórcios Públicos (Lei n˚ 11.107/2005). Infelizmente, os 

consórcios estão se formando com muita timidez e sem muito entendimento dos 

objetivos da gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos. Ainda é frequente observar a 

execução de ações em resíduos sólidos, sem prévio e adequado planejamento técnico-

econômico, sendo esse quadro agravado pela falta de regulação e controle social no 

setor (BRASIL, 2015; 2007; 2005). 

O adequado manejo dos resíduos sólidos urbanos, conforme previstos na PNRS, 

vai além da concepção do gerenciamento dos resíduos, e se insere principalmente, 
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dentro do conceito de gestão integrada dos resíduos sólidos, que têm como instrumentos 

estratégicos, a coleta seletiva, a responsabilidade compartilhada e a logística reversa 

(BRASIL, 2010). 

Desse modo, a coleta seletiva poderá ser uns dos caminhos fundamentais para 

minimizar os efeitos negativos da disposição inadequada dos resíduos sólidos no 

ambiente. Realizar a destinação correta dos resíduos sólidos recicláveis diminui o seu 

volume de depósito nos aterros, evitando, com isso, o descarte em locais inapropriados 

que degradam o meio ambiente (ROCHA, 2012 apud SANTOS; ROVARIS, 2017). 

Compreendendo a importância da coleta seletiva, como um papel estratégico na 

gestão dos resíduos sólidos, torna-se necessário a conscientização da população, a fim 

de criaram hábitos de separação dos resíduos (orgânico do reciclável), promovendo 

através de educação ambiental a transformação cultural, no intuído de reduzir o 

consumo e o desperdício, gerando oportunidades de trabalho e renda (BENSEN, 2006 

apud SANTOS; ROVARIS, 2017). 

A gestão dos resíduos sólidos enfatiza a não geração, seguida da redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos rejeitos de forma 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

A coleta seletiva é o caminho necessário ao atendimento das diretrizes da 

Política Nacional dos Resíduos, que por sua vez, perpassa pela educação ambiental.   

O presente estudo, portanto, propõe uma ação de intervenção em educação 

ambiental, na gestão dos resíduos sólidos urbanos da cidade de Jandaia, Goiás. 

Compreendendo o programa, Troca Sustentável, cuja ação pretende mobilizar e 

sensibilizar a população, em separar e acondicionar adequadamente, seus resíduos 

recicláveis, que serão trocados periodicamente, por frutas e verduras.  

 

 

1.1 Objetivos 

 

1.1.1 Objetivo Geral: 

 

Promover junto à população de Jandaia/GO, através do Programa Troca 

sustentável, uma mudança cultural em relação à correta destinação dos resíduos sólidos 

urbanos.  
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1.1.2 Objetivos Específicos: 

 

 Conscientizar a população sobre a importância e a responsabilidade em dar a 

correta destinação dos resíduos sólidos urbanos; 

 Ensinar a população quais os tipos de materiais recicláveis devem ser separados 

e armazenados corretamente; 

 Capacitar educadores e alunos, agentes de saúde e endemias, para serem os 

formadores e multiplicadores das informações para a adequada segregação dos 

resíduos domiciliares; 

 Reduzir a quantidade dos resíduos sólidos urbanos, dispostos irregularmente, nas 

vias públicas, praças e das margens dos córregos urbanos;  

 

 

1.2 Metodologia 

 

 Identificação dos catadores de materiais recicláveis: através do levantamento 

na área do lixão da cidade, será possível identificar as pessoas que sobrevivem 

da separação do lixo urbano. Os catadores selecionados serão beneficiados com 

os resíduos sólidos recebidos pela ação do Troca Sustentável. 

 Divulgação do programa Troca sustentável para a comunidade: a 

divulgação será realizada por meio de carro de som, rádio local, redes sociais, 

audiências públicas, reuniões diversas e distribuições de panfletos que 

descrevam os principais materiais recicláveis que deverão ser separados nas 

residências da população de Jandaia, bem como, como será realizada o programa 

Troca sustentável no município. 

 Sensibilização da comunidade escolar: os alunos da rede pública de ensino 

participarão de palestras sobre os impactos advindos da destinação inadequada 

dos resíduos sólidos, assim como, orientações sobre a implantação do referido 

programa; 

 Capacitação com educadores e agentes de saúde e endemias: deverão ser 

realizadas capacitações contínuas com educadores e agentes de saúde e 

endemias com o intuito de instrui-los sobre a importância da implantação do 

programa do município e a contribuição dos mesmos na disseminação das 
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informações para atender o maior número de pessoas. As capacitações serão 

viabilizadas por meio de recursos disponíveis em instituições, como por 

exemplo, na Fundação Nacional de Saúde – FUNASA; 

 Mobilização da comunidade: em parceria com as escolas (programa Agentes 

Jovens), serão realizadas ações de mobilização na comunidade, juntamente com 

as ações dos agentes jovens, para contribuir na divulgação do programa Troca 

Sustentável. Nesse sentido, os jovens poderão produzir vídeos e disponibilizar 

em redes sociais, divulgando o programa. Poderão realizar também ações nas 

principais ruas e praças, como passeatas e faixas, atraindo a atenção da 

população local.  

 Aquisição de alimentos: as frutas e verduras serão compradas uma vez por mês 

pela prefeitura, para as ações do Troca Sustentável. Os alimentos serão 

adquiridos nas Centrais de Abastecimento de Goiás (CEASA/GO), localizado na 

cidade de Goiânia à 120 km de distância de Jandaia; 

 Ação troca sustentável: a população somente terá acesso aos alimentos, no dia 

que ocorrerá a ação do troca sustentável, que será toda última sexta-feira de cada 

mês. O evento será realizado no espaço da feira central, onde os alimentos serão 

trocados por resíduos sólidos separados pela população. Para cada 3 Kg de 

embalagens de plásticas, papel e papelão, equivalerá a 1 Kg de alimento; a cada 

1 Kg de latinhas de refrigerante, cervejas ou sucos, equivalerá a 1 Kg de 

alimento; a cada 10 Kg de ferro, equivalerá a 1 Kg de alimento. 

 Monitoramento e Avaliação: a ação será monitorada e avaliada, 

constantemente, através da aplicação de questionários de percepção social, nas 

escolas e audiências públicas. Também será considerada como avaliação, a 

redução do foco do mosquito transmissor da dengue, que se reproduz em 

ambientes de lixo acumulados.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1 Um breve histórico e conceitos dos resíduos sólidos urbanos 

 

 

No Brasil, o sistema de limpeza urbana teve início oficialmente, em 25 de 

novembro de 1880, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, então capital do 

Império. Nessa data, o imperador D. Pedro II assinou o Decreto n˚3024, que aprovava o 

contrato de “limpeza e irrigação” da cidade, sendo executado por Luciano Francisco 

Gary, cujo sobrenome deu origem a nomenclatura, gari, que atualmente é utilizada para 

denominar os trabalhadores de limpeza urbana em muitas cidades brasileiras (IBAM, 

2001).  

Depois da Revolução Industrial, os resíduos passaram a ter maior importância, 

principalmente no que tange à saúde pública. Mas, só foi em 1970 que os resíduos 

ganharam relevância ambiental no mundo, visto que, passou a ser pauta nos principais 

encontros mundiais promovidos pela ONU, como o ocorrido em Estocolmo, em 1972, e 

posteriormente na Eco 92, no Rio de Janeiro e, em Tiblisi, em 1997 (VELLOSO, 2008).  

Para o Brasil, a gestão dos resíduos sólidos passou a ganhar melhor 

entendimento após a publicação da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em que o 

planejamento torna-se instrumento na gestão pública (BRASIL, 2010). 

 

 

2.1.1 Lixo/Resíduos Sólidos  

 

 

A palavra lixo origina-se do latim lix, que significa cinzas ou lixívia. Segundo 

Branco (1995 apud Seibert, 2014, p.15), esta definição vem de uma época em que “a 

maior parte dos resíduos de cozinha era formada por cinzas e restos de lenha 

carbonizados dos fornos e fogões”.  

A definição estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – NBR 

10004, o termo resíduos sólidos é proveniente do latim, residuu, que significa, aquilo 
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que sobra de determinada substância. Ainda, conceitua os resíduos sólidos como sendo 

os materiais nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 

Classifica também os resíduos sólidos a partir de três critérios: por sua natureza física 

(seco ou molhado), por sua composição química (matéria orgânica ou inorgânica) e 

pelos riscos potenciais ao meio ambiente (perigosos, inertes e não inertes) (ABNT, 

2004). 

Já a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) na Lei nº 12.305/2010 traz 

no seu conteúdo uma nova definição para resíduo sólido e acrescenta também, uma 

outra terminologia, a palavra rejeito. Assim, a PNRS conceitua resíduo sólido, como 

sendo, o material, substância, objeto ou bem descartado, resultante de atividades 

humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou 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 técnicas ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010). 

 

 

2.1.2 Rejeito  

 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos conceituou a palavra rejeito, como 

sendo, resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e 

recuperação, por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada 

(BRASIL, 2010). 

 

 

2.1.3 Reutilização X Reciclagem  

 

 

O art. 7˚ da Política Nacional de Resíduos Sólidos na Lei nº 12.305/2010 traz 

como uns dos seus objetivos, a não geração, redução, reutilização, reciclagem e 
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tratamento dos resíduos sólidos, bem como, a disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos (BRASIL, 2010). 

Dessa forma, a referida lei, conceitua a reutilização, como sendo o processo de 

aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação biológica, física ou físico-

química. Já a reciclagem, como sendo o processo de transformação dos resíduos sólidos, 

que envolve a alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com 

vistas à transformação em insumos ou novos produtos (BRASIL, 2010). 

 

 

2.1.4 Logística Reversa  

 

 

A logística reversa é compreendida como sendo o instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). 

A PNRS aponta ainda, que a responsabilidade é compartilhada no ciclo de vida 

do produto, de forma individualizada e encadeada, abrangendo fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, bem como, os consumidores e os titulares 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos. Também define e 

convoca esforços de todos os envolvidos a cumprir com os objetivos e princípios da lei, 

e destaca a necessidade do setor privado (fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes) a investir em produtos que preveem sua possível reutilização ou 

reciclagem ou, em última instância, produtos que permitam uma forma de destinação 

ambientalmente adequada, gerando a menor quantidade de resíduos possível, seja no 

produto ou nas suas respectivas embalagens (BRASIL, 2010).  

Por outro lado, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de 

agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, eletroeletrônicos e 

embalagens pós-consumo, devem implantar sistemas de logística reversa, de forma 

independente do serviço público. Estes sistemas podem operar sob a forma de compra 

dos produtos ou embalagens usadas, disponibilização de pontos de entrega voluntária, 

atuando em parceria com cooperativas de catadores (BRASIL, 2010). 
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Publicado em 2017, pelo Instituto de Energia e Ambiente (IEE/USP) o relatório 

do Tribunal de Contas da União (TCU), explicando à luz da PNRS, que o poder público 

poderá instruir medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, 

prioritariamente, iniciativas que promovam a prevenção e a redução de resíduos sólidos. 

Também poderá promover o desenvolvimento de produtos ecoeficentes, ações de 

infraestrutura em organizações de catadores, desenvolvimento de projetos de gestão de 

resíduos sólidos de caráter intermunicipal, estruturação de sistema de coleta seletiva e 

logística reversa, descontaminação de áreas degradadas e investimentos em pesquisas de 

produtos e processos no setor, além de incentivos fiscais, financiamentos ou creditícios 

para empreendimentos que realizem ou potencializem os princípios e objetivos da 

PNRS, bem como, consórcios públicos (IEE/USP, 2017). 

Embora sejam muitos os desafios, aos poucos as regulamentações para a 

implementação da logística reversa ganham força. Em outubro de 2017, foi publicado o 

Decreto de n˚9.177 que estabelece normas para assegurar a isonomia na fiscalização e 

no cumprimento das obrigações imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos 

distribuidores e aos comerciantes de produtos, seus resíduos e embalagens sujeitos à 

logística reversa obrigatória (BRASIL, 2017). 

Recentemente, em uma iniciativa inédita, a Companhia Ambiental do Estado de 

São Paulo – CETESB, publicou no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 04 de 

abril de 2018, o procedimento que regulamenta a inclusão da logística reversa no Estado 

de São Paulo, com a definição de condições para que essa passe a ser gradualmente 

exigida como condicionante da emissão ou renovação das licenças ambientais de 

operação de uma ampla gama de empreendimentos, tornando a logística reversa, 

condição para a licença ambiental. Uma iniciativa que poderá ser replicada em todas as 

regiões do país (CETESB, 2018). 

 

 

2.1.5 Coleta Seletiva  

 

 

A PNRS define a coleta seletiva, como sendo a coleta dos resíduos previamente 

segregados, conforme sua constituição e composição. Portanto, compreende-se por 

coleta seletiva, a forma de recolhimento diferenciado de materiais recicláveis, 

previamente separados nas fontes geradoras, por catadores, entidades, prefeituras e a 
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sociedade em geral. Desse modo, é considerada uma das principais estratégias na gestão 

dos resíduos sólidos, porém ainda é um grande desafio, pois, não adianta separar os 

materiais recicláveis, se não houver um sistema de recolhimento adequado para os 

materiais selecionados. Além disso, é necessário que a coleta seletiva esteja pautada na 

forma de separação, reciclagem, informação, educação ambiental na população e o 

mercado que irá absorver o material recuperado (CARVALHO, 2008). 

O Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, através da sua resolução 

n˚ 275 de 25 de abril de 2001, estabeleceu 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. Cada cor representa um resíduo 

específico (Figura 1): o azul corresponde ao papel, o vermelho ao plástico, o verde ao 

vidro e o amarelo ao metal. Estes são os mais comuns, sendo encontrados em praças e 

estabelecimentos. O Conselho classifica também para outros tipos de resíduos: o preto 

para madeira, laranja para os resíduos perigosos, branco para resíduos ambulatoriais e 

de saúde, roxo para os resíduos radioativos, o marrom para os orgânicos e da cor cinza, 

para os resíduos geral não reciclável ou misturados (CONAMA, 2001). 

 

Figura 1: Lixeiras para a coletiva seletiva com as cores específicas para cada resíduo.  
Fonte: Conama 275/2001 

 

Por outro lado, esta separação na maioria das vezes, não tem um funcionamento 

efetivo no Brasil. Segundo afirmações de especialistas, a implantação das lixeiras 

coloridas foi uma tentativa de importar o hábito da reciclagem conforme ocorre em 

países desenvolvidos. Nesses países, a coleta é realizada por item e no Brasil os 

resíduos recicláveis geralmente são recolhidos e transportados todos misturados, sendo 
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triados conforme suas tipologias, somente quando chegam às cooperativas de catadores 

ou outras associações e usinas de triagem (MASTER AMBIENTAL, 2014).  

Embora alguns especialistas, defendam a separação entre resíduos úmidos e 

secos, para outros, essa não é a melhor saída. O ideal é separar recicláveis, orgânicos e 

rejeitos, pois além de melhorar o encaminhamento de resíduos, o método é acessível e 

dispensa o uso de quatro cestos coloridos para cada tipo de reciclável (MASTER 

AMBIENTAL, 2014). 

A composição gravimétrica dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) no Brasil é 

constituída em grande parte por resíduos orgânicos, representando um percentual médio 

equivalente a 50%, conforme o relatório do Diagnóstico dos Resíduos Sólidos Urbanos 

do Instituto de Pesquisa e Econômica Aplicada. Em relação aos resíduos inorgânicos, 

estão os originados de embalagens, tais como: plástico em geral, caixas longa vida, 

resíduos de papel e papelão (IPEA, 2012). 

A coleta seletiva considerada como ponto estratégico para a gestão dos resíduos 

sólidos urbanos é um dos instrumentos da PNRS e para viabilizar o seu sistema, ficam 

os consumidores obrigados a acondicionar por tipo de resíduos (secos e orgânicos), 

disponibilizando-os para a coleta, no âmbito da responsabilidade compartilhada, 

cabendo aos serviços de limpeza pública adotar a coleta seletiva, articulando-se com os 

agentes econômicos e sociais para viabilizar o retorno ao ciclo de vida do produto dos 

resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis oriundos da coleta, viabilizando também, a 

compostagem dos orgânicos, priorizando a inclusão, contratação, organização e o 

funcionamento de organizações de catadores (BRASIL, 2010). 

 

 

2.1.6 Destinação final ambientalmente adequada  

 

 

A Lei 12.305/2010 definiu a destinação ambientalmente adequada, como sendo 

a destinação de resíduos que inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a 

recuperação e o aproveitamento energético de outras destinações admitidas pelos órgãos 

competentes (BRASIL, 2010). 

O Instituto de Energia e Ambiente (IEE) da Universidade de São Paulo (USP) 

apontam as dificuldades que os estados e municípios encontram para dar uma 

destinação ambientalmente adequada aos resíduos urbanos. Em especial, os municípios 
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pequenos têm encontrado dificuldades em atuar consorciados na destinação dos 

resíduos, em virtude da baixa capacidade técnica dos geradores, poucos recursos 

financeiros e dificuldades operacionais em geral. Nesse sentido, o TCU não aponta 

caminhos, mas pede ciência aos órgãos responsáveis (IEE/USP, 2017). 

 

 

2.1.7 Disposição final ambientalmente adequada  

 

 

A PNRS conceituou a disposição final ambientalmente adequada, como sendo a 

distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a 

minimizar os impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010). Ainda estipulou que a 

correta disposição final dos rejeitos deveria ter sido implementada em até 04 anos, após 

a data da publicação da referida lei dos resíduos sólidos. Contudo, até o fim do prazo, 

60% dos municípios ainda dispunham seus resíduos em lixões e aterros controlados 

(PRS, 2017).  

De acordo com a Lei 9.605/98 (Lei de crimes ambientais), os responsáveis por 

dispor resíduos sólidos em lixões poderão ser responsabilizados. Os municípios devem 

organizar e prestar os serviços públicos de interesse local, dentre estes, a gestão dos 

resíduos sólidos (BRASIL, 1998). 

 

 

2.1.8 Gerenciamento e gestão integrada de resíduos sólidos 

 

 

Segundo a PNRS, a gestão integrada dos resíduos sólidos é compreendida como 

o conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 

forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, com 

controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável. Enquanto que o 

gerenciamento dos resíduos sólidos é o conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas da coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com o plano municipal de gestão 



 

21 

 

integrada de resíduos sólidos ou com o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, 

conforme previsto na Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010 (BRASIL, 2010). 

 

 

2.2 Legislação Aplicada  

 

 

Embora a Constituição Federal (CF) de 1988 não tenha em seu conteúdo 

nenhum regulamento específico para os resíduos sólidos, atribuiu ao desenvolvimento 

sustentável, o princípio constitucional a ser observado (artigos 225 e 170) e, em seu 

artigo 21, inciso XX, estabeleceu à União, a competência para traçar diretrizes gerais 

para o saneamento básico (BRASIL,1988).     

 

Art. 225: Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-

se ao poder público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo 

para as presentes e futuras gerações (BRASIL, 1988).  

  

O aspecto jurídico-ambiental brasileiro, direcionado para a gestão dos resíduos 

sólidos, pode ser apresentado da seguinte forma (Figura 2):  

 

 

    

 

               

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Aspecto jurídico-ambiental brasileiro para a gestão dos resíduos sólidos 

 

A base jurídica ambiental no Brasil tem como alicerce a Política Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA) – Lei 6.938/1981, cujo conteúdo traz a criação do Sistema 

Lei 6.938/1981  
      (PNMA – Lei do meio ambiente) 

Constituição Federal 

Lei 11.445/2007  
          (PNSB – Lei do saneamento) 

Lei 9.605/1998  
           (Lei dos Crimes Ambientais) 

Lei 12.305/2010  
                          (PNRS) 

Lei 11.107/2005  
       (Lei dos Consórcios Públicos) 

Lei 10.257/2001 
             (Estatuto das Cidades) 

Lei 9.795/1999  
(Política Nacional de Educação 

Ambiental) 
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Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), integrado em nível federal pelo Conselho 

Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo que orienta e 

estabelece normas e padrões ambientais a ser seguido (BRASIL, 1981). 

Direta ou indiretamente, a institucionalização para a gestão dos resíduos sólidos 

estão estabelecidas em diversas resoluções do CONAMA. O quadro 1, apresenta a 

síntese dessas resoluções com suas finalidades: 

 

Quadro 1: Síntese das resoluções aplicadas aos resíduos sólidos 
RESOLUÇÃO FINALIDADE OBJETO 

275, de 25/04/2001 Estabelece o código de cores para os 

diferentes tipos de resíduos a serem adotados 

na identificação dos coletores de resíduos na 

coleta seletiva. 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

01, de 23/01/1986 

 

 

05, de 15/06/1988 

 

 

404, de 12/11/2008 

Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes 

gerais para avaliação de impacto ambiental. 

 

Dispõe sobre o licenciamento de obras de 

saneamento. 

 

Estabelece os critérios e as diretrizes para o 

licenciamento de aterros sanitários. 

Licenciamento Ambiental 

08, de 19/09/1991 

 

 

 

316, de 29/10/2002 

Dispõe sobre a vedação da entrada no país de 

materiais residuais destinados à disposição 

final e incineração no Brasil. 

 

Dispõe sobre o procedimento e critérios para 

o funcionamento de sistemas de tratamento 

térmico de resíduos.  

Incineração 

307, de 05/07/2002 Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da 

construção civil. 

Resíduos Sólidos da Construção 

(RDC) 

06, de 19/09/1991 

 

 

 

358, de 29/04/2005 

 

 

222, de 28/03/2018 

 

Dispõe sobre o tratamento dos resíduos 

sólidos provenientes de estabelecimentos de 

saúde, portos e aeroportos. 

 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição 

final dos resíduos de serviços de saúde. 

 

Regulamenta as boas práticas de 

gerenciamento dos resíduos de serviço de 

saúde. 

Resíduos de Serviço de Saúde  

(RSS) 

 

 

2.3 Educação Ambiental na gestão dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

 

A Lei Federal n˚9.795 de 27 de abril de 1999, que instituiu a Política Nacional 

de Educação Ambiental, diz que a educação ambiental deve ser entendida como um 
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processo por meio do qual, o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

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

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

sustentabilidade (BRASIL, 1999).  

Entendida como uma educação comprometida em resgatar o sentido de 

totalidade dos ambientes, a educação ambiental procura romper com o método de 

educação tradicional, em que o mundo e o próprio processo de construção do 

conhecimento é percebido de forma parcial, fragmentada, reducionista e simplificada. A 

educação ambiental nos direciona a buscar o sentido da totalidade, obtendo uma visão 

integral que nos leve a ter consciência de nossa realidade e que cada um estabeleça 

relações com o mundo. Essa compreensão implica abertura e aceitação a existência dos 

mais diferentes diálogos para que possamos reconhecer que, como seres vivos, estamos 

todos interligados. Isso nos ajuda a desenvolver uma consciência ética de exercício e 

cidadania, responsabilidade social, de respeito, de valorização nas relações, que traduz 

um novo modo de pensar, sentir e agir com o ambiente (MORAES, 2004). 

A educação ambiental é um fator imprescindível ao gerenciamento adequado e 

sustentável dos resíduos. Ela deve ser utilizada como instrumento para a reflexão das 

pessoas no processo de mudança de atitudes em relação ao correto descarte do lixo e à 

valorização do meio ambiente. Uma vez aplicada à gestão de resíduos, esta deve tratar 

da mudança de atitudes, de forma qualitativa e continuada, mediante um processo 

educacional crítico, conscientizado e contextualizado. A partir desta perspectiva, se 

insere o objetivo de transformação das representações dos indivíduos, proporcionando 

as condições que estabelecem o contato com o problema, num plano mais significativo 

(TAVARES; MARTINS, GUIMARÃES, 2005). 
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3 DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO  

 

 

O presente trabalho será realizado no município de Jandaia/Goiás, localizado na 

Mesorregião do Sul Goiano, Microrregião do Vale do Rio dos Bois e faz limites com os 

municípios: Palmeiras de Goiás, Indiara, Acreúna, Paraúna e Palminópolis (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa de localização do Estado de Goiás, apresentando em destaque o 

município de Jandaia. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jandaia_(Goi%C3%A1s) 

 

 

3.1 Diagnóstico Ambiental 

 

 

3.1.1 Meio Físico  

 

 

O município de Jandaia possui um clima tropical (Figura 4). De acordo com o 

sistema de classificação climática Köppen, a temperatura média anual em Jandaia é de é 

de 25,04°C e a média anual de pluviosidade é de 1.639mm (CLIMATEMPO, 2018).   

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jandaia_(Goi%C3%A1s)
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Figura 4: Médias mensais climatológicas (temperatura e precipitação) do Município de 

Jandaia/GO no ano de 2018.  
Fonte: Climatempo - Climatologia, 2018. 
 

 

O período chuvoso ocorre entre os meses de outubro a março e o seco entre abril 

e setembro. A amplitude de térmica no período chuvoso varia entre 20ºC e 31ºC e no 

período de seca entre 17°C e 34ºC (CLIMATEMPO, 2017). 

O município de Jandaia localiza-se na bacia hidrográfica do rio Paranaíba, 

estando na sub-bacia dos rios Turvo e dos Bois (Figura 5). Na área urbana perpassam 

cinco córregos importantes da região: córrego Ouro Fino, córrego Carrapato, córrego 

Lajeado, córrego Pançudo e córrego Água Limpa (SANEAR CIDADES, 2017). 
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Figura 5: Mapa da Bacia do manancial de captação do abastecimento público de 

Jandaia/GO. 
Fonte: SANEAGO e SIEG (2017) 

 

 

3.1.2 Meio Biótico  

 

 

O Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando uma área de 2 milhões de 

km², o que corresponde a 23% do território nacional, abrangendo estados em todas as regiões do 

país (OLIVEIRA-FILHO; RATER, 2002). Pelo menos três importantes características da 

biodiversidade são reconhecidas para este bioma: alta riqueza, grande endemismo e 

grande heterogeneidade espacial, o que o coloca como um Hotspot de biodiversidade 

(MACHADO et al., 2008). 

No entanto, nos últimos anos, o bioma vem passando por um processo acelerado 

e intenso de ocupação econômica, resultando em perda de sua biodiversidade (DIAS, 

2008). A partir das informações do Ministério do Meio Ambiente (BRASIL, 2011), 

inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção. Estima-se que 20% 

das espécies nativas e endêmicas já não são encontradas em áreas protegidas e que pelo 

menos 137 espécies de animais que ocorrem no Cerrado estão ameaçadas de extinção. 
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Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações 

com a ocupação humana.  

Na região de Jandaia, conforme estudos realizados na criação da primeira 

Unidade de Conservação, os levantamentos da fauna e flora que ocorre na região, a 

vegetação da região é caracterizada pela presença do cerrado. 

Para a fauna no Cerrado, Machado et al. (2008), apontou que o grupo das aves 

apresenta uma expressiva concentração de espécies, sendo que praticamente a metade 

das espécies registradas no Brasil ocorrem nesse bioma. Em termos de endemismo no 

Cerrado, os mesmos autores relataram que a proporção de lagartos endêmicos (45%) é 

muito superior ao observado para outros grupos de vertebrados, como aves, mamíferos 

e anfíbios. 

Alguns exemplos de fauna de maior porte encontrados em áreas de Cerrado, 

citados por IBUSP (2018) são: a jiboia, a cascavel, várias espécies de jararaca e o 

lagarto teiú (herpetofauna); a ema, a seriema, a curicaca, o urubu comum, o urubu 

caçador, o urubu-rei, araras, tucanos, papagaios e gaviões (avifauna); o tatu-peba, o 

tatu-galinha, o tatu-canastra, o tatu-de-rabo-mole, o tamanduá-bandeira e o tamanduá-

mirim, o veado campeiro, o cateto, a anta, o cachorro-do-mato, o cachorro-vinagre, o 

lobo-guará, a jaritataca, o gato mourisco, e muito raramente a onça-parda e a onça-

pintada (mastofauna). 

 

 

3.1.3 Meio Socioeconômico 

 

 

O município de Jandaia foi oficialmente criado pela Lei nº 791, de 05 de outubro 

de 1953 e, segundo os dados censitários do IBGE (2018), conta com uma população 

estimada de 6.254 habitantes, distribuídos em uma área de 864,106Km², apresentando, 

portanto, uma densidade demográfica de 7,13 hab/km². 

A economia municipal gira em torno da agricultura e pecuária, principalmente 

no plantio e cultivo de cana-de-açúcar, milho e soja, enquanto que a pecuária possui 

como destaque a avicultura e a bovinocultura (IMB, 2018).  

A presença da Destilaria Nova União S/A (DENUSA) tem dado grande 

contribuição para o desenvolvimento socioeconômico para os municípios de Jandaia, 

Indiara, Acreúna e região, através de empregos diretos e indiretos, bem como, parcerias 
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com empresas locais nas áreas de educação, saúde, alimentação e transporte (DENUSA, 

2018).  

O município de Jandaia possui 6 instituições de educação e no quesito saúde 

possui um hospital, o qual conta com 14 leitos e 05 PSF (Posto de atendimento). Já em 

relação a cultura e lazer de Jandaia, a cidade não dispõe de grandes entretenimentos 

para a população local, sendo o Parque Recreativo Lambari, o principal atrativo do 

município (IMB, 2018). 

Segundo o diagnóstico realizado pelo município de Jandaia, em parceria com a 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) e em conjunto com o Instituto Federal de 

Goiás (IFG) no programa Sanear Cidades (2017), para a construção do Plano Municipal 

de Saneamento Básico do município, em consonância com a lei 11.445/2007 (BRASIL, 

2007), constatou-se: 

 

 O sistema de abastecimento de água é operado pela Companhia de Saneamento 

de Goiás (SANEAGO), que faz a captação por manancial superficial (córrego 

Água Limpa), em que 100% da área urbana possui acesso ao serviço (Figura 6a); 

 O município não possui sistema de esgotamento sanitário, sendo a maioria das 

residências, detentoras de fossas rudimentares, e alguns pontos de ligação numa 

rede clandestina, que coleta e direciona o esgoto doméstico sem tratamento, para 

o ponto a jusante do manancial de abastecimento público, o córrego Água Limpa 

(Figura 6b); 

 O município não possui sistema de drenagem urbana, possuindo alguns pontos 

de alagamentos em períodos de chuvas intensas; 

 O gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos urbanos do município 

encontram-se como na maioria das cidades de pequeno porte do país. A coleta e 

a varrição das vias públicas são realizadas diariamente, sendo a coleta por um 

caminhão compactador, em todos os bairros da cidade e de forma mista (não 

segregação na fonte). Os resíduos são direcionados para o lixão da cidade 

(Figura 6c). O município não possui cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis e, em 2017 deu início as ações de educação ambiental, para 

implementação da coleta seletiva (SANEAR CIDADES, 2017). 
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Figura 6: Aspectos gerais de alguns pontos do município de Jandaia/GO, em: (A) 

Sistema de captação e tratamento de água – SANEAGO; (B) Ponto de lançamento do 

esgoto doméstico (sem tratamento) no córrego Água Limpa e (C) Lixão a céu aberto da 

cidade. 

  

A B C 
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4 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

 

 

4.1 Identificação do Problema 

 

 

O município de Jandaia, situado no estado de Goiás, cuja população é de 6.263 

habitantes (IBGE, 2016), está entre os municípios brasileiros de pequeno porte, onde a 

destinação e a disposição dos resíduos sólidos urbanos ocorrem ainda de forma 

inadequada. A coleta realizada pelo sistema público de limpeza urbana dos resíduos 

sólidos domiciliares ocorre de forma mista, ou seja, não havendo a separação do lixo 

seco do molhado, sendo todo o material coletado destinado ao lixão da cidade, que está 

a menos de 2 Km do perímetro urbano (Figura 7).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Aspecto geral do lixão a céu aberto no município de Jandaia/GO. 

 

No que diz respeito à preservação dos recursos naturais, a destinação incorreta 

dos resíduos sólidos no município de Jandaia/GO podem comprometem a qualidade do 

solo, do ar e dos corpos hídricos, acarretando danos ao meio ambiente (Figura 8a,b). 
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Figura 8: Impactos ambientais ocasionados pelo lançamento inadequado de resíduos 

sólidos em córregos no município de Jandaia/GO, em: (A) retirada de objetos lançados 

nas margens do córrego e (B) retirada de objetos nas margens do córrego. 

 

No aspecto social, os resíduos sólidos urbanos expõem os catadores de materiais 

recicláveis em condições insalubres de trabalho, vistos que os mesmos, exercem suas 

atividades no lixão da cidade, o que além de comprometer a saúde, também afeta a 

dignidade da condição humana destas pessoas, que não são reconhecidos e nem 

valorizados pela sociedade (Figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Catadores de materiais recicláveis da cidade de Jandaia/GO. 

 

Neste sentido, faz-se urgente e necessária a adequada gestão integrada dos 

resíduos sólidos urbanos do município de Jandaia, conforme estabelecido pela Política 

Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

 

4.2 Justificativa  

 

 

A educação Ambiental é o ramo da educação, cuja intenção está em contribuir 

para a preservação do meio ambiente e a utilização, de forma sustentável, dos recursos 

naturais. Constitui-se portanto, numa forma expansiva de educação, que se propõe 

A B 
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atingir todos os cidadãos, através de um processo pedagógico e participativo, que seja 

permanente e que procure inserir no educando, a consciência crítica sobre a 

problemática ambiental, bem como, a capacidade de captar a gênese e a evolução dos 

problemas ambientais.  

Nesse sentido, o Programa Troca Sustentável tornará um instrumento de 

educação ambiental para a população de Jandaia, integrando a escola com a 

comunidade. Além de promover uma nova concepção em relação aos materiais 

recicláveis, promoverá também a segurança alimentar, visto que o programa realizará a 

troca dos recicláveis por alimentos orgânicos (frutas e verduras). 

 

 

4.3 Objetivo 

 

 

Promover junto à população de Jandaia/GO, através do Programa Troca 

sustentável, uma mudança cultural em relação à correta destinação dos resíduos sólidos 

urbanos. 

 

 

4.4 Resultados e impactos esperados 

 

 Provocação na comunidade para uma nova concepção em relação aos seus 

resíduos gerados;  

 Equipe técnica esteja capacitada e sensibilizada sobre o objetivo da campanha 

do Troca Sustentável; 

 A População seja mais informada e orientada sobre os tipos de resíduos 

recicláveis que deverão ser segregados corretamente; 

 Uma redução do número de casos de dengue, zika e Chikungunya, uma vez que, 

serão reduzidos os ambientes propícios para a propagação do mosquito 

transmissor dessas doenças; 

 A população esteja mobilizada e engajada no projeto; 

 Diminuição dos resíduos sólidos no lixão; 

 Quintais, lotes vazios, ruas e praças mais limpos. 
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Espera-se que a aplicação deste projeto impacte 100% da população e que as 

mudanças de comportamento, atitudes e práticas beneficiem a melhoria na qualidade de 

vida e do meio ambiente.  

 

 

4.5 Ações de Intervenção  

 

 

O presente projeto de intervenção em educação ambiental (Figura 10) trabalhará 

na gestão integrada dos resíduos sólidos urbanos, a ser implementado no município de 

Jandaia, Goiás. 

 

Figura 10: Arte inicial de divulgação do Programa Troca Sustentável – Jandaia/GO 

 

O programa Troca Sustentável, o qual se pretende desenvolver como uma das 

ações de educação ambiental no município de Jandaia foi institucionalizado pela Lei 

Municipal n˚6.012 de 18 de maio de 2017, dispondo sobre a criação do programa de 

educação ambiental e social, que visa estimular à troca de materiais recicláveis por 

alimentos e abre crédito adicional de natureza especial no orçamento do município, 
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alterando o Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para os 

fins específicos e da outras providências. 

Inicialmente será realizada a divulgação do programa e mobilização junto aos 

alunos das escolas na rede pública de ensino e em audiências públicas com a 

comunidade. A campanha será realizada nas escolas, igrejas, rádio local e em carros de 

som, no sentido de informar os tipos de materiais que deverão ser separados pela 

população, bem como, a maneira de acondicionar e a importância da participação da 

comunidade nesta ação de educação ambiental. 

Serão realizadas entrevistas com os catadores, para o melhor entendimento de 

quais os principais materiais que comercializam, assim como envolvê-los no programa 

de educação ambiental. 

A proposta de educação ambiental pretende promover na população o estímulo à 

separação dos resíduos sólidos secos, aonde a comunidade irá iniciar o processo de 

segregação dos principais materiais recicláveis, sendo orientada a acondicionar de 

forma adequada os materiais, os quais, ao final de cada mês, poderão ser levados até o 

ponto de coleta e trocados por frutas ou verduras. 

Para que a troca seja realizada serão estipulados alguns critérios: 

 A cada 3 Kg de embalagens de plásticas, papel e papelão, equivalerá a 1 Kg de 

alimento; 

 A cada 1 Kg de latinhas de refrigerante, cervejas ou sucos, equivalerá a 1 Kg de 

alimento; 

 A cada 10 Kg de ferro, equivalerá a 1 Kg de alimento. 

 

Os interessados poderão levar seus materiais devidamente limpos, que serão 

pesados e calculados os valores, os quais serão entregues fichas para a realização da 

troca por alimentos. Os materiais doados serão destinados para os catadores de materiais 

recicláveis do município. 

Cada pessoa poderá trocar no máximo 15 Kg de materiais recicláveis, ou seja, se 

uma pessoa levar 30 Kg de material plástico, ela trocará apenas 15 Kg e o excedente 

será entregue voluntariamente. 

A ação contará com a participação de uma equipe de servidores públicos, que 

atuam dentro das secretarias e departamentos envolvidos com o programa, sendo os 

responsáveis por conduzir todas as etapas do programa. 
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Em relação a capacitação dos educadores, o mesmo ocorrerá por meio de 

parcerias com instituições especializadas, onde serão oferecidos treinamentos em 

educação ambiental periodicamente. 

 

 

4.6 Atores Envolvidos 

 

 

Dos atores envolvidos no programa Troca Sustentável, estão: a prefeitura 

municipal de Jandaia, através do Departamento de Agricultura e Meio Ambiente, as 

Secretarias de Assistência Social, de Educação e de Saúde, os catadores de materiais 

recicláveis, bem como, toda a população residente no município.  

Compete à prefeitura, a estruturação física, pedagógica e financeira na 

elaboração e execução da ação. Os departamentos e secretarias envolvidos, estarão 

responsáveis na mobilização da campanha e do evento do Troca Sustentável.  

As capacitações ocorrerão conforme a realidade do público alvo, onde a 

secretaria de saúde, envolverá os agentes de saúde e de endemias, e a secretaria de 

educação, envolverá os professores e monitores da rede pública de ensino. 

Aos catadores compete a organização dos materiais recicláveis levados pela 

população e a otimização da comercialização destes materiais, visto que, serão os 

catadores os beneficiados pela venda dos mesmos. Os catadores serão inseridos nas 

campanhas de mobilização perante a comunidade por meio das audiências públicas. 

E em relação à população, público alvo da ação, conforme o envolvimento no 

programa, serão naturalmente os multiplicadores da ação, influenciando os que ainda, 

por um motivo ou outro, não aderiram ao programa. 
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4.7 Recursos Necessários  

 

 

Para a realização da ação de mobilização, serão necessários: 

 Data show para realização de palestras com os alunos das escolas e em possíveis 

audiências públicas com a comunidade; 

 Faixas e Banners para exposição nas escolas e locais públicos, de forma a 

chamar a atenção e convocar a comunidade para a participação do programa de 

educação ambiental, bem como, informar os detalhes da ação; 

 Camiseta com a logo do programa para equipe responsável pela ação; 

 Balanças convencionais tipo digital para a pesagem dos materiais recicláveis; 

 Balança pequena para a pesagem dos alimentos; 

 Alimentos orgânicos (frutas e verduras) para a realização da troca sustentável; 

 Sacos plásticos para acondicionar os alimentos; 

 Espaço recreativo para a mobilização das crianças, organizado pelas escolas, 

intercalando por mês, a escola responsável – cantinho da leitura; 

 Ônibus escolar que alternadamente, leva as crianças das escolas para o evento da 

troca, envolvendo-as no processo pedagógico; 

 

4.8 Orçamento  

 

Tabela 1: Orçamento da proposta de intervenção do Programa Troca sustentável em 

Jandaia/GO. 
QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

SUBTOTAL 

(R$) 

05 Confecção de Faixas em Lona impressão digital 4m x 

0,60m.  

155,00 775,00 

 

15 Confecção de Banners em lona impressão digital 4/0 

com acabamento de madeira nas laterais. 

24,00 360,00 

50 Confecção de camisetas brancas malhas com 

logomarca quatro cores 

22,50 1.125,00 

100 Confecção de fichas para a troca - plastificada, 

personalizada para cada quilo e com a logo do 

programa. 

 

2,00 200,00 

1500 Sacolas plásticas apropriadas para o empacotamento 

dos alimentos. 

0,30 (unidade) 

450,00 (mês) 

 

 

5.400,00 

1.300 Frutas e verduras  1,77 (unidade) 

2.300 (mês) 

 

27.600,00 

  TOTAL 35.460,00 
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4.9 Viabilidade 

 

 

O projeto desde dezembro de 2017 está em fase experimental. Com isso, em 

cinco meses da ação piloto, já foram arrecadados um total de 15.276,92 Kg de resíduos 

sólidos recicláveis e entregues de 5.269 Kg de frutas e verduras orgânicas a famílias de 

baixa renda do município (Figura 11a-e).  

Segundo o que aponta os estudos realizados pela Fundação Getúlio Vargas 

(FGV, 2009), o investimento per capita na redução dos resíduos, através da coleta 

seletiva é em torno de R$ 22,00/habitante, enquanto que para a disposição final em 

aterros sanitários, o valor por habitante é de R$ 178,00. O investimento na cadeia inicial 

da gestão dos resíduos sólidos, através da educação ambiental, torna-se fundamental 

para otimizar os recursos disponíveis.  
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Figura 11: Programa Troca sustentável em fase de experimentação no município de 

Jandaia/GO, em: (A) Equipe do Troca Sustentável; (B) Preparação do espaço para a 

recepção da comunidade; (C) Recebimento dos materiais recicláveis levados pela 

população; (D) Participação das crianças na ação sustentável e (E) Doação dos materiais 

recebidos para os catadores do município. 

 

 

 

A B 

D C 

E 
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O Programa Troca Sustentável, caracterizado como uma ação de educação 

ambiental dentro da gestão dos resíduos sólidos se viabiliza tecnicamente, por promover 

na população o hábito da separação dos seus resíduos recicláveis. 

No decorrer da ação piloto identificou-se o risco em se aplicar na população, 

uma ideia errônea quanto à compreensão dos objetivos fundamentais do programa 

Troca Sustentável, ou seja, o de tornar o hábito da separação dos resíduos em casa uma 

condição de se obter algo em troca.  

Para sanar este risco, o presente trabalho, propõe que esta ação de intervenção 

mantenha a frequência mensal, apenas para este ano de 2018, sendo que a partir do ano 

de 2019, a ação deverá acontecer apenas quatro vezes ao longo de todo o ano, criando 

assim, o entendimento de uma ação simbólica, cujo objetivo será chamar a atenção da 

população para a importância de não se misturar o lixo seco e molhado. 

Além da readequação quanto à frequência da ação, também se propõe, fortalecer 

o envolvimento da comunidade escolar nas ações de mobilização. Nesse sentido, a 

equipe do Troca Sustentável, deverá ser composta pelos agentes jovens das escolas da 

rede pública, que atuarão de forma dinâmica, com as ações interdisciplinar, capaz de 

promover interação com a comunidade local. 

 

 

4.10 Cronograma  

 

 

Tabela 2: Cronograma de execução para as atividades propostas no projeto de 

intervenção no período de janeiro a dezembro de 2018. 
ATIVIDADES MESES 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Elaboração do projeto.             

Divulgação do programa a 

comunidade. 
            

Realização de entrevista 

com os catadores. 
            

Organização dos alimentos 

para o troca sustentável 
            

Evento do Troca sustentável             

Doação dos resíduos sólidos 

para os catadores 
            

Capacitação dos educadores             

 

 

 



 

40 

 

4.11 Gestão, Acompanhamento e Avaliação 

 

 

O processo avaliativo permeará o desenvolvimento de todo o projeto da ação de 

intervenção dentro da educação ambiental, na gestão dos resíduos sólidos, através dos 

programa Troca Sustentável, de maneira sistemática, buscando os resultados 

alcançados, sempre ao final de cada ação desenvolvida. Haverá reuniões técnicas com a 

equipe, para verificar o caminho das ações e aperfeiçoar ou até mesmo ajustar o que for 

necessário.  

Serão utilizados documentos como relatórios, vídeos, fotos, entrevistas com as 

lideranças locais e a população contemplada com o projeto.  

Será considerada como critério de avaliação a percepção, a participação e o grau 

de satisfação da população. 
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5. TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

5.1 Objeto  

 

Contratação de serviços para execução do programa Troca Sustentável na 

Gestão dos Resíduos Sólidos no município de Jandaia, Goiás.  

 

5.2 Justificativa  

 

 

O projeto de intervenção atuará na gestão dos resíduos sólidos, através do 

programa Troca Sustentável, que é uma ação de educação ambiental que objetiva 

promover a mudança cultural da população em relação aos seus resíduos gerados em 

suas moradias, de forma a ensiná-los a separar o lixo seco do molhado. 

Neste sentido, o presente objeto, atua na promoção da mudança cultural no 

município de Jandaia, para a adequada destinação dos resíduos sólidos urbanos. 

 

 

5.3 Descrição do Objeto 

 

 

a) Execução do projeto de intervenção na Gestão dos Resíduos Sólidos, 

denominado programa Troca Sustentável, ação de educação ambiental a ser 

implementado no município de Jandaia, Goiás.  

b)  Realização da capacitação com educadores e alunos da rede pública de ensino, 

através de palestras para que as informações e os objetivos do Troca Sustentável 

sejam alcançados.  

c) Articulando com as mídias sociais e rádio local, de forma envolver todos os 

segmentos da sociedade civil organizada. 

d) Aquisição de materiais gráficos e camisetas personalizadas com a arte do 

programa Troca Sustentável para mobilização da ação. 

e) Aquisição de frutas e verduras para ser objeto de troca da ação, cuja população 

deverá levar os devidos materiais recicláveis no ato da troca. 
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5.4 Fundamentação Legal 

 

 

A ação proposta vai ao encontro da Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 

12.305/2010 e está institucionalizada na lei municipal – Lei 6.012 de 18 de maio de 

2017, sendo que os recursos aplicados deverão estar à luz da lei n˚ 8.666 de 21 de junho 

de 1993. 

 

 

5.5 Estimativa de Custo 

 

 

Tabela 3: Estimativa de custo do termo de referência para realização do Programa 

Troca sustentável em Jandaia/GO. 
QUANT. DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO 

(R$) 

SUBTOTAL 

(R$) 

05 Confecção de Faixas em Lona impressão digital 4m x 

0,60m.  

155,00 775,00 

 

15 Confecção de Banners em lona impressão digital 4/0 

com acabamento de madeira nas laterais. 

24,00 360,00 

50 Confecção de camisetas brancas malhas com 

logomarca quatro cores 

22,50 1.125,00 

100 Confecção de fichas para a troca - plastificada, 

personalizada para cada quilo e com a logo do 

programa. 

 

2,00 200,00 

1500 Sacolas plásticas apropriadas para o empacotamento 

dos alimentos. 

0,30 (unidade) 

450,00 (mês) 

 

 

5.400,00 

1.300 Frutas e verduras  1,77 (unidade) 

2.300 (mês) 

 

27.600,00 

  TOTAL 35.460,00 

 

 

5.6 Critérios de Julgamento 

 

 

Conforme a Lei de n˚8.666/93, a modalidade escolhida será pregão. 
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5.7 Prazo, local e condições de entrega 

 

 

O projeto de executado será inicialmente de 12 meses e posteriormente, a ação 

será quatros vezes ao ano. 

O local para a entrega dos alimentos, deverá ser no espaço da feira central, no 

dia da ação do Troca Sustentável, que ocorrerão toda última sexta-feira do mês.  

As frutas e verduras orgânicas deverão está frescas e estar em boas condições de 

consumo. Os alimentos serão compradas um dia antes da ação nas Centrais de 

Abastecimento de Goiás – Ceasa/GO, localizado na cidade de Goiânia, sendo conduzido 

até o evento no dia e horário marcado. 

 

 

5.8 Obrigações das partes 

 

5.8.1 Obrigações da Contratada: 

 

a) Possuir nota fiscal para fornecimento dos materiais utilizados no objeto; 

b) Contabilizar os recursos recebidos, fornecendo recibo dos depósitos efetuados;  

c) Aplicar os recursos recebidos exclusivamente na manutenção de suas finalidades 

ou nas áreas específicas;  

d) Facilitar o acompanhamento e a fiscalização de todas as atividades, objeto do 

presente instrumento;  

e) Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados, 

inclusive prestando contas na forma da Lei. 

 

5.8.2 Obrigações da Contratante: 

a) Efetuar o pagamento, nos termos estipulados na cláusula terceira;  

b) Fiscalizar e acompanhar o cumprimento e a execução do presente instrumento, 

oferecendo as condições necessárias para o alcance dos resultados almejados;  
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5.9 Acompanhamento e fiscalização 

 

 

A fiscalização da contratação será exercida por servidor designado, ao qual 

competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato e de tudo 

dará ciência à Administração.  

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da 

fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que 

resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material 

inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em 

corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade 

com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

O fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome 

dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à 

autoridade competente para as providências cabíveis. 

 

 

5.10 Pagamento 

 

 

O pagamento será efetuado mensalmente e/ou conforme a quantidade de 

alimentos fornecidos, de acordo com os valores aprovados, mediante fatura de produção 

emitida pelo contratante. 

 

 

5.11 Subcontratação 

 

A contratada não poderá contratar terceiros para execução do presente objeto. 
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5.12 Sanções 

 

 

Sem prejuízo das sanções administrativas previstas na Seção II, do Capítulo IV 

da Lei nº 8.666/93, o Contratado poderá incorrer na multa de 2% (dois por cento) sobre 

o valor estimado do presente instrumento, à parte que descumprir qualquer cláusula ou 

condição nele ajustada.  

Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá o contratante, garantida 

prévia defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em processo administrativo, aplicar as 

seguintes sanções à contratada:  

I - Advertência;  

II - Suspensão do direito de credenciar com o contratante em função da natureza 

e da gravidade da falta cometida, sendo:  

a) Por 6 (seis) meses - quando a contratante recusar, injustificadamente, assinar 

o contrato ou recusar a cumprir com a proposta apresentada;  

b) Por 1 (um) ano - quando a contratada prestar serviço de qualidade inferior ou 

diferente das especificações contidas no contrato;  

c) Por até 2 (dois) anos, nos casos em que a inadimplência acarretar prejuízos ao 

contratante.   
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6. CONCLUSÃO 

 

 

A abordagem apresentada no programa troca sustentável destaca-se pela sua 

relevância social, econômica e ambiental, cujo objetivo está em promover a mudança 

cultural em relação aos resíduos sólidos urbanos da população do município de 

Jandaia/GO. 

A metodologia apresentada aponta os caminhos necessários para o melhor 

envolvimento da comunidade com a ação proposta, em conformidade com os resultados 

esperados. Ou seja, através da mobilização e conscientização da população, espera-se 

provocar na comunidade, uma nova concepção em relação aos resíduos sólidos urbanos 

e consequentemente, a sua corresponsabilidade na adequada destinação dos mesmos. 

Esse programa está de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma 

vez que dispõe de instrumentos estratégicos para o necessário alcance na gestão 

integrada dos resíduos sólidos urbanos no município. 

Acredita-se que a maioria da população possa corresponder de forma positiva às 

ações proposta nessa intervenção, estimulando nela o hábito da separação do lixo seco, 

contribuindo, com isso, para diminuir ou até mesmo sanar os impactos em decorrência 

da destinação incorreta dos resíduos sólidos. 

Por fim, será necessário mobilizar a rede pública de ensino, com capacitação e 

ações dinâmicas, que sejam capazes de sensibilizar a todos os atores envolvidos, de 

forma a tornar o programa Troca Sustentável, uma das inúmeras ações possíveis de 

educação ambiental, que deverão acompanhar a cidade de Jandaia, em seu processo de 

mudança cultural para o alcance do adequado manejo e gestão dos resíduos sólidos 

urbanos. 
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