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INTRODUÇÃO 

 O conjunto de ações técnicas e socioeconômicas, entendidas 

fundamentalmente como de saúde pública, tendo por objetivo alcançar 

níveis crescentes de salubridade ambiental, compreende o abastecimento de 

água em condições adequadas; a coleta, o tratamento e a disposição 

apropriada dos esgotos, resíduos sólidos e emissões gasosas; a prevenção e 

o controle do excesso de ruídos; a drenagem urbana das águas pluviais e o 

controle ambiental de vetores e reservatórios de doenças, com a finalidade 

de promover e melhorar as condições de vida urbana e rural, tudo isso é 

escopo do saneamento ambiental.  

 Investir no saneamento do município melhora a qualidade de vida da 

população, bem como a proteção ao meio ambiente urbano. Combinado 

com políticas de saúde e habitação, o saneamento ambiental diminui a 

incidência de doenças e internações hospitalares. Por evitar comprometer 

os recursos hídricos disponíveis na região, o saneamento ambiental garante 

o abastecimento e a qualidade da água. Além disso, melhorando a 

qualidade ambiental, o município torna-se atrativo para investimentos 

externos, podendo inclusive desenvolver sua vocação empreendedora e 

turística. Conduzido pela administração pública municipal, o saneamento 

ambiental é uma excelente oportunidade para desenvolver instrumentos de 

educação sanitária e ambiental, o que aumenta sua eficácia e eficiência. Por 

meio da participação popular ampliam-se os mecanismos de controle 

externo da administração pública, concorrendo também para a garantia da 

continuidade na prestação dos serviços e para o exercício da cidadania. O 

Saneamento ambiental envolve o conjunto de ações técnicas e 
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socioeconômicas, entendidas fundamentalmente como de saúde pública, 

tendo por objetivo alcançar níveis crescentes de salubridade ambiental, 

compreendendo o abastecimento de água em quantidade e dentro dos 

padrões de potabilidade vigentes, o manejo de esgotos sanitários, de águas 

pluviais, de resíduos sólidos e emissões atmosféricas, o controle ambiental 

de vetores e reservatórios de doenças, a promoção sanitária e o controle 

ambiental do uso e ocupação do solo e prevenção e controle do excesso de 

ruídos, tendo como finalidade promover e melhorar as condições de vida 

urbana e rural. Entretanto, defende-se o emprego do termo saneamento 

básico para denominar a intervenção nos fatores que têm uma relação mais 

intensa com a vida cotidiana das pessoas e a busca pela salubridade 

ambiental, que envolve os sistemas e serviços para o abastecimento de 

água, o esgotamento sanitário, a limpeza pública ou manejo dos resíduos 

sólidos e o manejo de águas pluviais. Através da administração local e da 

participação popular, a democratização no saneamento básico é 

efetivamente possível, ou pode progredir com rapidez quando da decisão 

política e ampliação dos mecanismos de participação da comunidade, 

atendendo às suas necessidades básicas. 
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OBJETIVO GERAL 

 

 O presente projeto tem como objetivo atender a população urbana e 

população rural quanto a conscientização e o sistema de coleta de resíduos 

de reciclagem, bem como dar descarte correto aos resíduos gerados nas 

residências, através de locais de pontos de coleta no meio urbano e rural, e 

com o auxílio da conscientização da população separar e dar destino 

correto ao lixo reciclado. Assim promovendo a proteção ambiental, como 

solo, recursos hídricos e controle da poluição. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 − Promover ações de saneamento ambiental como uma meta social, 

subordinada ao interesse público, de forma que cumpram sua função social; 

 

 − Prestar os serviços de saneamento ambiental de forma que seja 

garantida a máxima produtividade e a melhor qualidade; 

 

 − Analisar a situação atual do município em relação ao atendimento 

da população quanto a coleta e a destinação dos resíduos, bem como ao 

entendimento das pessoas sobre a separação e destinação dos resíduos de 

reciclagem; 

 

 − Fornecer informações sobre a destinação correta e separação do 

lixo para toda população, principalmente em área urbana; 

 

 − Dar destinação correta aos resíduos sólidos de reciclagem 

provenientes do meio urbano e rural. 
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METODOLOGIA E DESENVOLVIMENTO 

 

 O primeiro passo do projeto será uma campanha de conscientização nas 

escolas municipais e estaduais, famílias que moram no centro do município e 

demais localidades. Nesse primeiro momento será realizada panfletagem no 

centro e nas escolas do município, com informações pertinentes a coleta de 

lixo doméstico e reciclado, materiais que podem ser reciclados, a questão da 

logística reversa de lâmpadas, pneus, pilhas e materiais eletrônicos, assim 

como o ponto de coleta de óleo usado na escola municipal Santa Luzia. Assim 

como os dias de recolhimento dos resíduos reciclados no município. 

 Será utilizado o site da prefeitura para divulgação da campanha, como a 

rádio comunitária de Chuvisca e redes sociais. 

 Segue abaixo modelo do flyer a ser distribuída a população no primeiro 

momento de conscientização: 
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Modelo de folder de outro município, que com o desenvolvimento da 

campanha, poderá ser confeccionado e adaptado ao município de Chuvisca 

com informações complementares: 

 

 

 Ao fim da campanha nas residências e escolas, irá ser estipulada uma data 

para inicio da coleta seletiva, onde sua logística poderá ocorrer de duas 

formas: 

• Juntamente a coleta do resíduo doméstico que acontece terças e sextas-

feiras a partir das 8h, onde será colocado um bag no caminhão que fará 

a coleta, sendo que o resíduo doméstico será disposto na caçamba do 

caminhão e o resíduo reciclado será disposto no bag em separado; 
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• Poderá ser estipulado um dia semanal, em separado dos dias de coleta 

dos resíduos domésticos, dispostos com o auxílio do caminhão; 

 

 Os locais de coleta do resíduo reciclado serão definidos da coleta do 

resíduo doméstico, podendo ser modificados ou acrescentados conforme 

necessidade, que atualmente ocorrem nas localidades de vila silva, 

ERS350, centro, estrada guaraxaim da serra até a residência de Juca 

ferreiro, localidade de Imbira em direção a Escola Arlindo Bonifácio Pires, 

na localidade de Costa do Sutil. 

 O local de deposição temporária do resíduo reciclado poderá ser 

alguma escola ou galpão que não está sendo utilizado no momento, a 

combinar com a administração do município. Nas escolas e localidades 

poderão ser construídos casas ou contêiner para armazenamento dos 

resíduos reciclados temporariamente. 

 Após um montante armazenado, com prévio contrato com empresa 

especializada em reciclagem, provavelmente através de processo licitatório, 

pois o município atualmente não dispõe de empresa nesse ramo, associação 

e cooperativa de reciclagem, será feito o recolhimento por esta empresa 

conveniada, onde ao final será dado devido destino final e reutilização 

desses resíduos reciclados gerados no município. 
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CONCLUSÃO 

 A problemática envolvida nesse projeto é muito presente na vida da 

população e gera cada vez mais problemas ambientais, fazendo-se de suma 

importância a conscientização para a população em geral. Com a 

elaboração e aplicação desse projeto, além de atingirmos metas dentro do 

PMSB Plano Municipal de Saneamento Básico, na parte de resíduos 

sólidos, será possível contribuir para o conhecimento da população do 

município de Chuvisca, assim também como diminuindo a quantidade de 

resíduos domésticos destinados ao aterro sanitário de Minas do Leão, 

diminuindo os custos de envio do resíduo pelo município. Bem como 

solucionar problemas referentes à falta de destino dos resíduos reciclados, 

amenizando a poluição que acomete o meio ambiente e prejudica 

diretamente a população em quesitos de saneamento básico. 
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