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1 INTRODUÇÃO 

Os Resíduos Sólidos se tratam de materiais sólidos, semi-sólidos e 

líquidos, que resultam de atividades de diversas origens e são classificadas em 

diferentes categorias, quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à 

saúde pública, para que possam ser gerenciados adequadamente. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei Federal n. 12.305, 

de 2 de agosto de 2010, cita em seu art. 8º que são instrumentos: “a coleta 

seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas relacionadas à 

implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos e a educação ambiental” (BRASIL, 2010); 

Conforme o art. 36, da referida Lei, “no âmbito da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, cabe ao titular dos serviços 

públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, observado, se houver, 

o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, estabelecer sistema 

de coleta seletiva” (BRASIL, 2010); 

De acordo com Scarlato e Pontin (1992), “A reciclagem é considerada a 

solução mais adequada, por razões ecológicas e também econômicas: diminui 

os acúmulos de detritos na natureza e a reutilização dos materiais poupa, em 

certa medida, os recursos naturais não renováveis”. 

No município de Campo Grande – MS são desenvolvidas, por meio do 

serviço de concessão, duas modalidades de coleta seletiva, o Porta a Porta 

(PaP) e os Locais de Entrega Voluntária (LEVs). Após a coleta realizada pela 

Concessionária CG Solurb, são encaminhados para a Usina de Triagem de 

Resíduos (UTR), na qual ficam instalados uma associação e três cooperativas 

de catadores. 

Deste modo, pode-se afirmar que a Coleta Seletiva é uma dos mais 

importantes instrumentos de planejamento na esfera dos resíduos sólidos, pois 

ocasiona benefícios ao meio ambiente e ao ser humano, como: diminui a 

remoção de matérias primas nos recursos naturais; valorização dos materiais 

recicláveis; geração de renda para os catadores de materiais; aumento da vida 

útil dos aterros sanitários e entre outros.  
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2 JUSTIFICATIVA 

Considerando que a referida Lei Federal trata de problemas ambientais 

resultantes do excesso de resíduos urbanos, destinação final e do tratamento 

adequado dos mesmos, e que é de suma importância a aplicação do 

gerenciamento de resíduos sólidos no Município; 

Considerando que a educação ambiental é parte integrante da PNRS, por 

se tratar um processo contínuo e permanente que visa o aprimoramento do 

conhecimento, dos valores, dos comportamentos e do estilo de vida relacionados 

com a gestão e o gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos 

(BRASIL, 2010). 

Considerando que o município de Campo Grande disponibiliza o serviço 

de Coleta Seletiva por meio de contrato firmado com a Concessionária CG 

Solurb, e partindo do princípio da responsabilidade compartilhada, é dever da 

população aderir e se comprometer às novas ações de manejo dos Resíduos 

Sólidos (segregação e acondicionamento). 

Considerando ainda os resultados do estudo “Índice de Adesão da 

População à Coleta Seletiva”, elaborado pela Concessionária CG Solurb, na qual 

indica baixo índice; 

E considerando por fim o interesse do Ministério Público do Estado de 

Mato Grosso do Sul quanto ao aumento do referido índice e a reunião realizada 

no dia 25 de abril de 2019 na 26ª Promotoria de Justiça do Meio Ambiente, onde 

compareceram os representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Gestão Urbana (SEMADUR), Agência Municipal de Meio Ambiente e 

Planejamento Urbano (PLANURB) e a Concessionária CG Solurb; 

Faz-se necessário a elaboração de um plano de ação visando ações de 

educação ambiental relacionadas ao tema, em parceria com a Concessionária 

Solurb e os órgãos e entidades municipais: Agência Municipal do Meio Ambiente 

e Planejamento Urbano (PLANURB), Agência Municipal de Regulação dos 

Serviços Públicos (AGEREG), Secretaria Municipal de Saúde Pública (SESAU), 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (SEMADUR) e 

Secretaria Municipal de Infraestruturas e Serviços Públicos (SISEP).  
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3 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver ações educativas na temática resíduos sólidos e coleta 

seletiva, buscando sensibilizar e envolver a população inserida nos setores de 

menor índice de adesão ao serviço, a fim de promover a melhoria da eficiência 

do sistema e a qualidade ambiental do município de Campo Grande-MS. 

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover ações de educação ambiental visando ao incremento do índice 

de eficiência da Coleta Seletiva nos setores: 533, 542, 543 e 545 

distribuídos no perímetro urbano (Quadro I), sensibilizando e orientando 

a população abrangida quanto ao correto manejo de resíduos sólidos; 

Quadro I – Quantitativo populacional e domiciliar. 

Setores Bairros 
Domicílios 
abrangidos 

População 
abrangida 

533 
Pioneiros e Alves 

Pereira 
4.139 11.927 

542 
Popular, Panamá e 

Santo Amaro 
4.634 14.574 

543 
Alves Pereira e 

Universitário 
4.716 12.950 

545 Moreninha 3.518 10.519 

TOTAL  17.007 49.970 

Fonte: Concessionária CG Solurb. 

 Promover ações utilizando diferentes metodologias, com o intuito de 

verificar a eficiência de cada uma; 

 Desenvolver palestras, gincanas e oficinas nas escolas públicas; nos 

Centros de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS); nos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS); nas Unidades de 

Acolhimento; para os funcionários do Programa de Inclusão Profissional 

(PROINC) da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos 

(SISEP); nas Associação de Moradores e entre outras localidades, com a 

equipe da Educação Ambiental da Solurb. 
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5 CONCEITOS E PROPOSTAS 

Este Plano de Ação consiste na proposição de ações a serem realizadas 

no período de 6 (seis) meses, a começar em julho de 2019, nas dimensões 

“Indireta, Coletiva e Direta”, sendo elas: 

5.1 AÇÕES INDIRETAS 

Divulgação de informações referentes aos resíduos sólidos e sua 

segregação correta em emissoras de televisão, rádio, redes sociais, dentre 

outras, com a finalidade de ampliar a adesão da população à coleta seletiva já 

disponibilizada pela Concessionária. 

As Concessionárias Águas Guariroba e Energisa serão provocadas para 

que insiram mensagens educativas nas faturas emitidas pelas mesmas. 

5.2 AÇÕES COLETIVAS 

Serão realizadas palestras em escolas da rede municipal e estadual de 

ensino, inseridas nas áreas objeto de estudo (Quadros II e III), nas reuniões com 

pais e mestres e comunidade escolar, em condomínios (Quadro IV), 

universidades, funcionários do PROINC da SISEP, Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS) – Região do Anhanduizinho, nos 

Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) (Quadro V), nas Unidades 

de Acolhimento (Quadro VI). 

As pautas referentes ao objeto desse estudo serão incluídas também nas 

reuniões ordinárias, no Fórum Lixo e Cidadania e Conselhos Regionais, com o 

objetivo de disseminar as ações de educação ambiental, assim como estimular 

a comunidade para disseminar a participação na coleta seletiva. 

Buscando uma sensibilização mais eficaz, estarão envolvidos os agentes 

comunitários, agentes de saúde e de endemias. Neste sentido, deverá 

primeiramente realizar uma capacitação a esses agentes por meio de palestras 

nas unidades inseridas nos setores de coleta. 
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 Quadro II - Escolas Municipais. 

Nº do setor de 
coleta seletiva 

Escolas Municipais  

533 

Abel Freire De Aragão. 

Domingos Gonçalves Gomes. 

Professora Leire Pimentel De Carvalho Corrêa. 

Professora Iracema De Souza Mendonça. 

542 
Desembargador Carlos Garcia De Queiroz; 
Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo. 

543 José Dorileo De Pina. 

545* * Não Há Escolas Municipais No Setor. 
 Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS. 

 Quadro III - Escolas Estaduais. 

Nº do setor de  
coleta seletiva 

Escolas Estaduais  

533* * Não há Escolas Estaduais no setor. 

542 José Mamede De Aquino. 

543 
Elvira Mathias De Oliveira. 

José Barbosa Rodrigues. 

545 

Izaura Higa. 

Waldemir Barros Da Silva. 

Arlindo De Sampaio Jorge. 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS. 

 Quadro IV – Condomínios residenciais. 

Nº do setor de 
coleta seletiva 

Nome do Condomínio 

533 
Parque Residencial Colonial; 

Residencial do Lago; 
Residencial Castelo San Marino. 

542 Não há condomínio no setor. 

543 Não há condomínio no setor. 

545 Residencial Lilia Priesnitz Germano. 

 Fonte: Concessionária CG Solurb. 

 Quadro V – Palestras orientativas nas reuniões do bolsa família realizadas nos CRAS. 

Região Urbana CRAS 

Imbirussu 
Severino Emperador Palazuelos; 
Valéria Lopes da Silva; Indubrasil. 

Anhanduizinho 
Mida Barbosa Marques; Rosa Adri; 

Professora Adevair Costa Lolli Guetti; 
Doutor Fauze Duailibi Amizo. 

Bandeira 
Alair Barbosa de Rezende; Teófilo Knapik; 

Lili Fernandes da Cunha; Los Angeles. 
 Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS. 
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 Quadro VI – Palestras orientativas para os moradores das Unidade de Acolhimento. 

Região Urbana Bairro Unidade de Acolhimento  

Imbirussu - Não possui 

Anhanduizinho - Não possui 

Bandeira Vilas Boas 

Unidade de Acolhimento institucional 
adolescente feminino; 

Unidade de Acolhimento institucional 
berçário. 

 Fonte: Prefeitura Municipal de Campo Grande/MS. 

5.3 AÇÕES DIRETAS 

Durante a sensibilização, que neste caso utilizará o método Porta a Porta 

(PaP), serão distribuídos os materiais educativos, como folders e panfletos, de 

como devem ser segregados e acondicionados, por meio da equipe de Educação 

Ambiental da Concessionária CG Solurb e também os agentes comunitários, 

agentes de saúde e de endemias. 

Ademais, serão realizadas palestras em associações de bairros, na qual 

abrange os referidos setores. 
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6 CONCLUSÃO 

A execução das ações previstas neste Plano deverá ocorrer conforme os 

prazos estabelecidos e respectivos responsáveis contemplados no Cronograma 

das ações propostas. 

Almeja-se que ao final do período proposto, exista condições de avaliar 

as ações ou conjunto de ações efetivas, mensurando o engajamento da 

população na participação da coleta seletiva municipal, e cabe ressaltar que as 

ações propostas contribuirão para a construção de um sentimento de cidadania 

mais intenso (compreendendo que as ações de consumo e descarte 

inadequados estão diretamente relacionadas com os problemas ambientais), 

além de fortalecer a responsabilidade compartilhada em relação aos resíduos 

sólidos. 

Neste sentido, considerando que para uma mudança de cultura 

comportamental são necessárias sensibilizações continuadas e 

transformadoras, propõe-se posteriormente replicar as propostas elencadas 

nesse plano a outros setores de coleta seletiva municipal garantindo assim a 

continuidade do processo de educação ambiental, bem como a sua eficácia. 
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7 METOTOLOGIA E CRONOGRAMA DAS AÇÕES PROPOSTAS 

PLANO DE AÇÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL NOS SETORES ESPECIFICADOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

AÇÕES 
PERÍODO MÊS 

RESPONSÁVEL 
1 2 3 4 5 6 

A
ç
ã

o
 I
n

d
ir

e
ta

 

Reunião de planejamento para definição das 
ações de mídias a serem implementadas. 

X      Concessionária CG Solurb e Prefeitura 

Divulgação da correta segregação de resíduos 
sólidos, por meio de mídias, sendo: televisão, 
rádios, redes sociais e entre outros. 

 X X X X X Concessionária CG Solurb e Prefeitura 

Solicitação da inserção da mensagem nas 
faturas da Concessionárias Águas Guariroba e 
Energisa. 

X      PLANURB e AGEREG 

Inserção da mensagem nas faturas das 
Concessionárias Águas Guariroba e Energisa. 

   X   Águas Guariroba e Energisa 

A
ç

ã
o

 C
o

le
ti

v
a
 

Planejamento das atividades com os Diretores 
de Saúde das Regiões do Bandeira e Imbirussu, 
e gerentes das Unidades Básicas de Saúde. 

X      SESAU 

Capacitação aos agentes comunitários, agentes 
de saúde e de endemias. 

X      Concessionária CG Solurb 

Palestras nas escolas públicas, CRAS, CREAS, 
universidades, condomínios e outros. 

 X X X X X Concessionária CG Solurb  

Sensibilização e distribuição de materiais 
educativos para os funcionários do PROINC da 
SISEP. 

X      Concessionária CG Solurb 
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A
ç
ã

o
 D

ir
e

ta
 

Sensibilização e distribuição porta a porta de 
materiais educativos nos domicílios do setor 542 
e 545. 

 X X X X X 
Agentes comunitários, agentes de saúde e de 
endemias (SESAU) 

Sensibilização e distribuição porta a porta de 
materiais impressos educativos nos domicílios 
dos setores 533 e 543. 

 X X  X X X Concessionária CG Solurb  

Sensibilização e distribuição de materiais 
educativos para as associações de moradores 
dos referidos setores. 

 X X X X X Concessionária CG Solurb e PLANURB 

A
v
a

li
a
ç

ã
o

 d
a

s
 

a
ç

õ
e

s
 r

e
a
li

z
a

d
a

s
 

Avaliar a efetividade de cada ação realizada nos 
meses anteriores, inicial e final, referente a 
participação dos cidadãos no aumento da coleta 
seletiva realizada pela Solurb e Prefeitura 
Municipal de Campo Grande/MS, nos quatro 
setores (533, 542, 543 e 545). 

     X Concessionária CG Solurb 
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ANEXO I – MAPA ILUSTRATIVO DOS SETORES DE COLETA SELETIVA PARA ESSE PLANO DE AÇÃO 

 


