
PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA 

CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 

 

PROJETO  

 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMÉSTICOS DO MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO PESTANA/RS 

 
 

  Justificativa: 

 

O município de Augusto Pestana, através do Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente e em parceria com a Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente, desenvolve 

ações para conservação e preservação dos recursos naturais. Em relação à Gestão dos Resíduos 

Sólidos Domésticos, a responsabilidade recai sobre o município, por ser um problema de interesse 

local. No município a coleta é realizada por empresa terceirizada e há a necessidade de intensificar 

ações para implementação da coleta seletiva na zona urbana, considerando que o município de 

Augusto Pestana produz, aproximadamente, 13.362 Kg/semana de resíduos sólidos. 

Especificamente com relação aos resíduos sólidos, as metas são reduzir ao mínimo sua 

geração, aumentar ao máximo a reutilização e reciclagem do que foi gerado, promover o depósito e 

tratamento ambientalmente saudável dos rejeitos e universalizar prestação dos serviços, estendendo-os 

a toda a população. Para que possamos intensificar os trabalhos, necessitamos promover a educação 

ambiental através da confecção de material informativo para conscientizarmos a população sobre a 

correta separação e disposição dos resíduos, bem como ampliar o número de lixeiras seletivas na zona 

urbana.  

Acreditamos que o trabalho de conscientização ambiental auxilie na implementação da coleta 

seletiva e consequentemente na minimização dos problemas ambientais existentes. 

 

 

 



 

Objetivo geral:  

 

 Orientar a população sobre a destinação adequada de resíduos sólidos domésticos e 

implementar a coleta seletiva na zona urbana do município de Augusto Pestana. 

 

Objetivos específicos: 

 

- Conscientizar a população sobre os problemas causados pela disposição inadequada 

dos resíduos sólidos secos e úmidos; 

- Incentivar o aproveitamento e reciclagem de resíduos sólidos; 

- Implementar a coleta seletiva de lixo na zona urbana; 

- Realizar trabalhos educativos sobre o gerenciamento do lixo junto às escolas e a 

comunidade. 

 

Público alvo: 

  População urbana. 

 

Metas/produtos: 

- Promover junto à população campanha educativa visando o gerenciamento adequado dos 

resíduos sólidos domésticos, buscando sua minimização, reutilização, reciclagem, tratamento 

e destinação adequados; 

- Atingir toda a população com o trabalho educativo sobre a destinação adequada de resíduos 

sólidos domésticos, através de palestras e distribuição de materiais; 

- Implementar a coleta seletiva, contemplando 100 % da população da zona urbana; 

- Adquirir e instalar lixeiras nas áreas centrais e periféricas da zona urbana, com a finalidade 

de eliminar os depósitos clandestinos de resíduos sólidos na zona urbana, proporcionando 

melhorias ambientais e qualidade de vida à população. 

 

Metodologia: 

 

- Instalar lixeiras para coleta seletiva de resíduos na zona urbana do município; 



- Incentivar a montagem de composteiras para armazenagem e decomposição de 

resíduos úmidos, especialmente restos de alimentos; 

- Elaborar material educativo e de divulgação do projeto (cartazes, cartilhas 

educativas, folders). 

 

Cronograma de aplicação: 

Atividades Período de execução 

1. Aquisição de lixeiras 01/09/2009 à 01/11/2009 

2. Instalação de lixeiras 02/11/2009 à 15/12/2009 

3. Confecção de material informativo e educativo 01/09/2009 à 01/12/2009 

 

Orçamento detalhado: 

  Item(s) Quantidade(s)              Discriminação   Valor Unitário Valor Total 

 

 

Conj.Lixeira 

Dupla 

       

 

       80 

Conjunto de lixeiras duplas de coleta 

seletiva capacidade 80 litros nas 

cores verde (lixo úmido) e amarela 

(lixo seco), com adesivo do 

Município, suporte metálico com 

pintura epóxi preta. 

 

 

    R$ 215,00 

 

 

R$17.200,00 

 

 

Conj. Lixeira c/ 

seis cestos 

         

 

        3 

Conjunto de lixeiras com 06 (seis) 

cestos de coleta seletiva, capacidade 

50 litros cada caixa, diversas cores, 

com adesivo do município, suporte 

metálico com pintura epóxi preta. 

 

 

    R$ 700,00 

 

 

R$2.100,00 

 

Folders 

 

     5.000 

Folder educativo sobre coleta seletiva 

de lixo, impresso em papel reciclado, 

tamanho A4, colorido, 90g. 

 

       R$0,15 

 

 R$750,00 

 

Cartazes 

 

       150 

 Cartazes informativos sobre coleta 

seletiva do lixo, colorido, impresso em 

papel reciclado, tamanho 48cm x 

30cm, gramatura 180gr. 

 

       R$1,90 

 

  R$285,00 

 

 

Cartilhas 

      

 

       500 

Cartilha educativa sobre 

gerenciamento de resíduos sólidos 

gerados na área urbana do município, 

capa colorida, impressa em papel 

 

 

       R$1,80 

 

 

 R$900,00 



reciclado, tamanho 1x1, 15x22 a 

página, 20 páginas. 

 

 

Resultados esperados: 

 

Com as atividades de conscientização da população e os trabalhos de educação ambiental 

sobre a importância do gerenciamento adequado dos resíduos sólidos, espera-se eliminar os depósitos 

clandestinos de lixo, principalmente a disposição inadequada em Áreas de Preservação Permanente, 

como rios, córregos e nascentes. 

 

 

 


