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INTRODUÇÃO
As questões ambientais surgem como um dos principais desafios da atualidade. Diversas

atividades humanas tem causado os mais variados tipos de impactos ao meio ambiente ocasionando sua

degradação e alterando a qualidade dos hábitats naturais. Essa deterioração se dá por meio da poluição

das águas, do ar e do solo, pelo desmatamento, o que acaba gerando perdas para a biodiversidade,

alterando o funcionamento dos ecossistemas, além de afetar a qualidade de vida das pessoas.

Cada indivíduo compreende, interage e tem uma visão diferente em relação ao meio ambiente

em virtude de seus valores, interesses, objetivos e da influência cultural da sociedade na qual ele está

inserido. Os problemas ambientais podem ser resultantes de uma falta de percepção adequada sobre o

frágil equilíbrio dos processos biológicos e ecológicos, que regulam o funcionamento dos ecossistemas,

o que leva à utilização insustentável dos recursos naturais, comprometendo a estabilidade

socioambiental.

Na perspectiva de mudança desse cenário, se faz necessário uma mudança de valores,

comportamento, ações e condutas em relação ao meio ambiente e isso se dá por meio da conscientização

ambiental. Assimilar valores pró-ambientais são essenciais para essas mudanças e uma ação

transformadora promovida pela educação ambiental é parte fundamental desse processo. 8



Guia de boas práticas ambientais: resíduos sólidos e conservação da água

A lei 9.975 de 1999 define educação ambiental como “os processos por meio dos quais 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” (fonte:http://www.mma.gov.br). A educação ambiental deve ser

participativa em que os cidadãos busquem soluções para os problemas ambientais e enquanto um

processo político e didático-pedagógico deve formar indivíduos para o exercício pleno da cidadania.

Assim, a tomada de consciência ecológica, pela sociedade em geral, é fundamental para uma

mudança de visão em relação aos agravos ambientais e suas consequências tanto no meio natural quanto

no construído pelo homem. A educação ambiental deve, portanto, promover uma ação transformadora que

contribua para a conscientização ambiental e sensibilização das pessoas para que sejam desencadeadas

mudanças de valores, ações e condutas com vistas ao desenvolvimento de comportamentos favoráveis

ao cuidado e proteção do meio ambiente.

9
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Este guia é voltado, especificamente, para a questão envolvendo os resíduos sólidos e a

conservação da água. Os resíduos sólidos têm se tornado um grave problema devido à sua geração

contínua e disposição inadequada ocasionando agravos do ponto de vista ambiental; poluição de águas

superficiais (rios e lagoas) e subterrâneas (lençol freático), solo e ar. Do ponto de vista sanitário, a

disposição inadequada e o acúmulo dos resíduos permite a proliferação de vetores como roedores e

insetos, potenciais transmissores de doenças para o homem, gerando grandes problemas no âmbito da

saúde pública. Além disso, tem ocasionado problemas de ordem estéticos e paisagísticos, sobretudo,

nas cidades.

A água é um recurso essencial para vida. É fundamental para a manutenção de processos

ecológicos, manutenção da fauna e flora, bem como é útil para um série de atividades humanas como

abastecimento público, abastecimento industrial, geração de energia e atividades agropastoris. O acesso

e disponibilidade a esse recurso são limitados. Assim, seu uso racional e conservação são imperativos,

sobretudo, nas condições climáticas do semiárido nordestino, onde estamos inseridos.

O guia de boas práticas ambientais visa despertar uma mudança de percepção, fomentando o

interesse e o anseio para um mundo mais sadio e equilibrado ambientalmente para o usufruto das

pessoas, assim como para todas as demais formas de vida.
10



Guia de boas práticas ambientais: resíduos sólidos e conservação da água

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.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Fonte: http://www.jusbrasil.com.br/

11
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Fonte: www.educacaopublica.rj.gov.b

Relações pessoa-ambiente

O ambiente se encontra em situação de vulnerabilidade e o atual

espaço físico encontra-se em crise. Fatores como o aumento populacional e a expansão urbana, sem as

formulações de estratégias para se adequar esse crescimento às demandas ambientais que surgiram,

estão trazendo consequências para o meio ambiente como, por exemplo, o grande consumo dos

recursos naturais e o descarte de resíduos de forma incorreta.

Os grandes problemas globais como as mudanças climáticas, a contaminação do ar, solo e água

estão atingindo diretamente a sociedade, com o aparecimento de epidemias e problemas de saúde pública.

A situação econômica e política, percebida em nosso país, não prioriza o desenvolvimento ferramentas

para dar suporte ao meio ambiente, sendo assim, longínqua a realidade de equilíbrio ambiental. A

mediação de informação, que deveria ocorrer para a população, de uma forma geral, deve conter alguns

pontos importantes que devem ser levantados; como a consciência ecológica que leva o sujeito a entender
12



os problemas relacionados ao meio ambiente. Elaborar um pensamento crítico que permita

desenvolver intervenções que modifiquem esse atual contexto também é um tipo de mediação

quando nos referimos as problemáticas ambientais existentes.
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Os agravos ambientais vêm trazendo impactos sociais e a maioria deles está interligada às

nossas ações cotidianas, como jogar papel nas vias e locais públicos e gastar água excessivamente,

por exemplo. Dessa forma, é necessário que nossas ações atinjam um grande número de pessoas

não apenas na esfera individual. Precisamos nos conscientizar e modificar nossos valores, ações e

condutas quanto às questões ambientais, adotando ações sustentáveis que possam minimizar os

impactos no meio ambiente.

Um passo importante na busca de minimizar as problemáticas ambientais seria compreender

o ambiente em uma perspectiva mais integrada. Nessa visão, o mundo natural, o ambiente construído

e os aspectos sociais, econômicos e culturais devem constituir uma única unidade, assim, a

percepção do meio ambiente não deve estar restrita somente aos seus aspectos naturais.
13
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O clima semiárido é caracterizado pelas baixas precipitações e 

distribuição irregular das chuvas. Em razão disso, as áreas 

localizadas sob o seu domínio estão sujeitas a secas periódicas e, 

em casos extremos, à completa falta d´agua. Por morarmos em 

uma região com essas características climáticas, é necessário que 

adotemos boas práticas com relação ao consumo consciente 

desse importante recurso natural, imprescindível para a vida. 

Vamos conhecer um pouco do semiárido?

Representação da Caatinga por Percy Lau. Fonte: Araújo,

S.M.S. A região semiárida do nordeste do brasil: Questões

Ambientais e Possibilidades de uso Sustentável dos Recursos.

Rios Eletrônica- Revista Científica da FASETE, n. 5, 2011

Características do clima semiárido

14
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A Região Semiárida do país tem uma extensão total de 982.563,3 km². Dessa área, a Região Nordeste

concentra em torno de 89,5%, abrangendo a maioria dos estados nordestinos (exceto o Maranhão) e o norte do

Estado de Minas Gerais, situado na Região Sudeste, que possui os 10,5% restantes (103.589,96 km²).

O clima da região apresenta características específicas, que podem ser assim resumidas: temperaturas

altas, acima dos 20o C de médias anuais (23oC a 27oC). As precipitações são escassas, variando de 280 a 800 mm,

com distribuição irregular e grande variabilidade espaço-temporal. O sistema meteorológico mais importante na

ocorrência das chuvas no setor norte do Nordeste brasileiro (onde está situado o Ceará) é a Zona de

Convergência Intertropical (ZCIT) mais atuante no estado no período de março-abril. Essas características

climáticas da região contribuem para a ocorrência de um déficit hídrico, pelo menos em parte do ano, que gera

restrições na disponibilidade de água no solo, bem como em seus mananciais (rios, lagoas e açudes).

Os solos predominantes no semiárido são areno-argilosos pobres em matéria orgânica, tendo como

substrato dominante o cristalino. Os rios são intermitentes (temporários), condicionados ao período de chuvas, e

a vegetação predominante é a Caatinga.

15
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Delimitação da região semiárida brasileira. Fonte: Adaptado 
de http://www.pi.agenciasebrae.com.br/

Fontes : Adaptado de
http://www.sudene.gov.br/

http://www.ibge.gov.br/

Araújo, S.M.S. A região semiárida do nordeste do brasil: Questões
Ambientais e Possibilidades de uso Sustentável dos Recursos. Rios
Eletrônica- Revista Científica da FASETE, n. 5, 2011

A região do semiárido brasileiro tem uma série de desafios a
enfrentar. Dentre os quais o combate a pobreza, o crescimento
demográfico, alternativas para o desenvolvimento econômico,
geração de emprego e renda. Do ponto de vista ambiental,
atividades extrativistas, a desertificação e a escassez de água,
tanto pelas características climáticas da região quanto pelo
aumento da demanda em relação à oferta, são questões que
precisam ser debatidas no âmbito governamental e pela
sociedade em geral para que os recursos naturais da região
sejam utilizados de forma sustentável.

16
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CONSERVAÇÃO DA ÁGUA

Fonte: http://www.brasil.gov.br/meio-ambiente/2014/08/evento-
discute-tecnologias-de-convivencia-no-semiarido/semiarido.jpg/view

Conservação de Água constitui qualquer ação que:

• Reduz a quantidade de água extraída das fontes de 

suprimento;

• Reduz o consumo de água;

• Reduz o desperdício de água;

• Reduz as perdas de água;

• Aumenta a eficiência do uso da água;

• Aumenta a reciclagem e reutilização da água;

• Evita a poluição da água.

Fonte: ww.takaoka.eng.br/download/ManualConservacaoDaAgua.pdf

17
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Cada um de nós pode, por meio de pequenas ações cotidianas, utilizar um dos mais 

importantes recursos naturais, a água, de forma consciente, evitando seu desperdício e 

garantindo seu uso para os mais diversos fins. Em nossas próprias residências, no uso 

doméstico da água, algumas condutas simples podem fazer a diferença. Multiplique essas 

ideias!

NO BANHEIRO

1. Vasos sanitários com caixa acoplada utilizam 6 litros de água/descarga, em vez dos mais de

20 litros das válvulas de parede convencionais. Modelos mais modernos trazem, ainda, um

duplo botão para três e seis litros, que podem ser acionados de acordo com a necessidade. Se

a urina for separada nas tubulações de esgoto, poderá ser reutilizada para a fertilização de

solos, ou seja, será uma carga a menos de nutrientes a ser jogado nos rios;
18
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2. Mantenha a válvula de descarga do vaso sanitário sempre regulada e não use o 

vaso como lixeira ou cinzeiro; 

3. A ducha gasta três vezes mais do que o chuveiro comum. Considerando a abertura
total do registro e um tempo de 15 minutos, um banho de ducha consome, em média,
243 litros de água. Se o for com o registro meio aberto, a economia é de 90 litros.
Com o chuveiro elétrico, o consumo seria reduzido de 153 litros para 51 litros;

4. Se desligamos a ducha enquanto nos ensaboamos e reduzirmos o tempo para cinco
minutos, o consumo cai para 81 litros;

5. Se, ao escovar os dentes, enxaguarmos a boca com a água do copo, economizamos 3
litros de água;

6. Cada cinco minutos com a torneira aberta gasta em torno de 25 litros, quantidade
suficiente para que uma pessoa beba a quantidade de água necessária em 12 dias.
Então, feche a torneira sempre, enquanto escova os dentes, faz a barba e lava o rosto.
Assim, gastará apenas 2 litros, em média, então, economizará cerca de 23 litros/dia.
Use a torneira com menos vazão possível;

19
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NA COZINHA 

7. Antes de lavar a louça, panelas e talheres, remova bem os restos de comida de todas 

as peças e deixe-as de molho, se necessário. Ensaboe tudo, primeiro – mantendo a 

torneira fechada, claro! -, para depois, então, enxaguar de uma só vez; 

8. Ao deixar a torneira meio-aberta, por 15 minutos, para lavar louça, gastamos em 

torno de 243 litros de água. Se você instalar um arejador na torneira da cozinha, nas 

mesmas condições, economizamos 105 litros de água. 

9. Você sabia que, para lavar um copo é necessário gastar, pelo menos, dois copos de 

água? Que ironia! Quer dizer que, se tomamos um copo de água para matar a sede, 

desperdiçamos outros dois para mantê-lo limpo! Como tomamos água o dia todo – pelo 

menos é o que devemos fazer... - não é necessário lavar o copo toda vez que o usamos. 

Então, reserve-o para usar mais vezes; 20
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TORNEIRAS 

10. A boa manutenção é a melhor forma de evitar desperdícios. Ao mínimo sinal de 
vazamentos, procure assistência rápido; 

11. Troque o “courinho” da torneira com frequência. O gotejamento lento gasta em 
torno de 400 litros/mês. Já o rápido gasta, em média, mil litros/mês. Sabe aquele 
filete de água que escorre quando não fechamos a torneira direito? Gasta cerca de 
6.500 litros/mês!!; 

12. Mais um lembrete para você usar as torneiras com consciência! Uma torneira aberta 
gasta de 12 a 20 litros de água/minuto; se estiver pingando, são 46 litros/dia, ou seja, 
quantidade suficiente para matar a sede de uma pessoa por 20 dias. Se por descaso, a 
torneira fica aberta por 15 minutos com 1/4 de volta, o gasto é de 108 litros. Com 1/2 
volta, 280 litros. Com uma volta completa, 380 litros de água são gastos; 

13. A instalação de reguladores de vazão nas instalações hidráulicas podem reduzir o 
consumo de água em até 50%; 

14. Um buraco de dois milímetros em qualquer encanamento desperdiça cerca de três 
caixas d’água de mil litros; 21
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ÁREAS EXTERNAS E CARRO 

15. Evite lavar calçadas, quintais e carros com frequência. Se for inevitável, use balde 

e vassoura no lugar de mangueira. Dez minutos com a mangueira ligada, gasta cerca de 

186 litros de água; 

16. Ao molhar plantas, use o regador: o gasto é bem menor do que se você usar 

mangueira. Regue suas plantas de manhã cedo. Durante o dia, a evaporação da água é 

bem maior. 

17. Evite lavar o carro durante a estiagem, mas, se for muito necessário, prefira 

usar balde e panos, nunca a mangueira. O gasto médio com mangueira é de 560 litros/30 

minutos. Com balde e pano, você gasta 40, ou seja, a economia é de 520 litros

22
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Uma pesquisa realizada, com o suporte da

Coordenadoria de Extensão da Faculdade

Luciano Feijão, revelou que o problema

ambiental mais grave percebido por

estudantes de ensino médio de uma escola

pública de Sobral é o desperdício de água.

Assim, o presente guia se propõe a ser um

instrumento auxiliar na tomada de

consciência e sensibilização para o uso

racional desse recurso natural essencial para

a vida de todos.

Fonte: A questão dos resíduos sólidos e da conservação da água na visão de

estudantes de ensino médio: a percepção ambiental como subsídio para elaboração

de uma guia de boas práticas ecológicas. Relatório do Projeto de Extensão,

Coordenadoria de Extensão – Faculdade Luciano Feijão, 2015.

23
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Fique atento e verifique em sua residência, escola ou  local de trabalho se as 

torneiras estão pingando, tome a atitude de fechá-las! Em seu bairro ou em sua rua, 

notifique as autoridades caso se depare com algum vazamento em tubulações. Mostre 

a amigos e familiares a importância de utilizar a água de forma consciente e estimule 

a ideia para a adoção de boas práticas para a conservação desse importante recurso 

para a vida. Se torne um vigilante da água! 

Essas e outras dicas estão disponíveis nos sites:
www. http://planetasustentavel.abril.com.br/
www.agu.gov.br 24
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Soluções inovadoras para o uso da água

Para ler a matéria completa acesse: http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/ceara/estudante-
cearense-desenvolve-equipamento-para-combater-problema-de-escassez-de-agua/

25
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Fonte: pt.wikipedia.org

RESÍDUOS SÓLIDOS 

O Brasil gera, por dia, mais de 215

mil toneladas de resíduos sólidos, o

equivalente a cerca de 1 quilo de lixo

por habitante. Por ano, o país gasta,

aproximadamente, R$1,5 bilhão, por

meio do SUS (Sistema Único de

Saúde),com doenças relacionadas à

destinação incorreta de resíduos.
Fonte: Marquise News, n.85, Out-dez, 2015.
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Os resíduos sólidos urbanos são caracterizados por sua geração contínua e

inesgotável e a quantidade produzida em um local é influenciada tanto pelas condições

econômicas, atividades desenvolvidas, bem como pela cultura e hábitos da população de

uma localidade. O destino final dos resíduos sólidos se constitui na etapa mais

problemática de seu gerenciamento e que sua disposição inadequada contribui para uma

série de problemas ambientais tais como poluição do ar, poluição das águas, e poluição

do solo. Em relação aos aspectos sanitários, a disposição inadequada dos resíduos

sólidos permite a propagação de vetores de importância na saúde pública tais como

roedores e artrópodes (insetos). (Gunther, 2014).

No lixo acumulado, esses animais vão encontrar abrigo e alimento necessários para

proliferar e transmitir uma série de doenças ao homem.

FONTE: GUNTHER, Wanda Maria Risso. Poluição do solo. In: PHILLIPI-Jr. Arlindo; PELICIONI, Maria Cecília Focesi (Eds). Educação Ambiental e Sustentabilidade. 

2. Ed. Barueri: Manole, 2014. cap 8, p.215-236. 27
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http://tribunadoceara.uol.com.br

A disposição inadequada de resíduos 

sólidos é um grave problema observado, 

sobretudo, nos núcleos urbanos. Os 

agravos de ordem ambiental estão 

relacionados à poluição, contaminação e 

degradação do solo, da água e do ar, 

bem como  geram problemas de ordem 

estética nas cidades. Além disso, são 

uma ameaça à população por reunir 

condições favoráveis à proliferação de 

animais transmissores de doenças. 

28
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Embora seja muito difícil eliminar do nosso cotidiano a produção de resíduos, algumas 

dicas simples e possíveis de se adotar podem ser úteis para minimizar o problema 

relacionado ao seu descarte. Se cada um fizer sua parte, todos têm a ganhar! 

DICAS PARA REDUZIR O LIXO DOMÉSTICO 

1. Reduza os descartáveis da sua vida

Por mais que possa parecer mais prático utilizar elementos descartáveis, o uso destes
utensílios gera uma quantidade imensa de resíduos. Portanto, só para citar alguns exemplos,
prefira o copo de vidro em vez do copinho de plástico e nas festas use os pratos de louça e
use talheres não descartáveis.

2. Desperdício de alimentos

Compre somente os produtos que você acredita que irá consumir antes da próxima compra.
Na hora do preparo procure utilizar os alimentos por completo. Você pode utilizar talos,
sementes e cascas dos alimentos para variar no cardápio.

29
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3. Sacola reutilizável

Leve a sua própria sacola para carregar as compras em vez de utilizar as sacolinhas
plásticas dadas no supermercado. Você vai gerar menos lixo plástico.

4. Recuse correspondências desnecessárias

Devolva as correspondências que não sejam solicitadas por você e cancele todo tipo de
revista e catálogo que quase sempre você nunca olha. Se você é daquelas pessoas que fica
acumulando os extratos bancários, saiba que existem bancos que enviam apenas a versão
online. Avalie a substituição de todo tipo de correspondência por e-mail.

5. Conserte em vez de descartar

É muito comum jogarmos fora o que se quebrou. Não deixe de fazer um orçamento para
saber se realmente não vale a pena consertar o equipamento danificado. Você ainda pode
economizar algum dinheiro. Pense também em doar o que não usa mais. Esse produto pode
ser útil a alguém.
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6. Separe todos os materiais recicláveis

Pode até dar um pouco de trabalho no começo, mas muito rapidamente você irá tornar essas

práticas em hábito. Amasse as latas de alumínio e as garrafas plásticas sem tampa para que

ocupem menos espaço no lixo. Separe todo papel, plástico, metal e vidro que possa ser

reciclado. Algumas estações de reciclagem e ONGs já aceitam óleo de cozinha usado. Jamais

jogue esse resíduo no ralo.

Lembrando que papéis sujos, fraldas descartáveis, absorventes, papel higiênico, guardanapos

de papel, papel-toalha e embalagens metalizadas de salgadinhos NÃO podem ser reciclados.

Fonte: http://www.brmais10.com.br/10-dicas-para-reduzir-o-lixo-domestico/
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Você sabe os principais danos ambientais causados pela 

disposição inadequada dos resíduos sólidos?

Poluição do ar: espalhamento de material particulado, materiais leves (sacos plásticos);
liberação de gases e odores decorrentes da decomposição da matéria orgânica presente no
lixo.

Poluição da água e do solo: o chorume (líquido resultante da decomposição da matéria
orgânica do lixo) escorre pelo solo atingindo rios, lagoas e açudes, contaminando esses
corpos d´água; o chorume também podem penetrar pelo solo alcançando fontes de água
subterrâneas como o lençol freático; as propriedades físicas, químicas e biológicas do solo
podem ser alteradas nos locais onde o lixo é colocado de forma incorreta.

Poluição visual: o lixo colocado incorretamente compromete a beleza cênica, paisagística, do 
ambiente natural e construído, gerando desconforto para a população.

Adaptado de Gunther (2014)
32



Guia de boas práticas ambientais: resíduos sólidos e conservação da água

Qual a percepção das pessoas com relação a 

algumas temáticas ambientais? 
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Na sua residência, o lixo orgânico (restos de alimentos) 
e o inorgânico (plástico, papel), são separados na hora 

de jogar fora? 

38%

46%

16%
Sim

Não

Não sei informar

Fonte: A questão dos resíduos sólidos e da conservação da água na visão de

estudantes de ensino médio: a percepção ambiental como subsídio para elaboração

de uma guia de boas práticas ecológicas. Relatório do Projeto de Extensão,

Coordenadoria de Extensão – Faculdade Luciano Feijão, 2015.

Dados de uma pesquisa realizada com

estudantes de ensino médio, na cidade de

Sobral, revelaram que que 46% desse

público não tem o hábito de fazer a

separação do lixo doméstico. A mudança

dessa conduta valeria a pena em termos

ecológicos? Vejamos os benefícios dessa

prática para o ambiente e para a cidade!
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Vale a pena para a cidade? 

E como! Os materiais recicláveis representam 70% do volume de lixo produzido numa 
cidade. Por isso, separá-los dos outros detritos resulta em muito mais espaço nos 
aterros sanitários 

Em quanto reduz a poluição ambiental? 

A reciclagem retira do lixo uma série de materiais que levariam um tempo assombroso 
para se decompor – como plástico (450 anos), latas de alumínio (200 anos) ou vidro (1 
milhão de anos). Além disso, ao ser reaproveitado, o lixo reciclável economiza recursos 
naturais. "Uma tonelada de papel reciclado poupa 22 árvores, 75% de energia elétrica 
e polui o ar 74% menos do que a produção da mesma quantidade de papel com matéria-
prima virgem", diz a bióloga Elen Aquino 

Fonte: http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/lixo/lixo-domestico-coleta-seletiva-separacao-dicas-501359.shtml
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Quem você acha que é o principal responsável pelos 
problemas ambientais?

9%

31%

60%

O poder público

Os cidadãos

Sociedade e governo tem
responsabilidade compartilhada
em relação aos problemas
ambientais

Fonte: A questão dos resíduos sólidos e da conservação da água na visão de

estudantes de ensino médio: a percepção ambiental como subsídio para

elaboração de uma guia de boas práticas ecológicas. Relatório do Projeto de

Extensão, Coordenadoria de Extensão – Faculdade Luciano Feijão, 2015.

A figura ao lado mostra um dado importante:
para a maioria dos participantes dessa pesquisa,
tanto a população quanto o poder público devem
compartilhar responsabilidades sobre as
questões que envolvem o meio ambiente. Essa é
uma via de mão dupla. A colaboração entre
governo e população deve ser mútua para que os
problemas de ordem ambiental sejam
minimizados e que todos possam ter mais saúde,
qualidade de vida, lazer e desfrutar das coisas
boas que um meio ambiente saudável pode
proporcionar. Mas, para isso, é necessário que
todos estejam conscientes e sensibilizados para
um cuidado maior com o meio ambiente.
Esperamos que essa cartilha contribua com essa
reflexão para que tenhamos um mundo melhor e
ambientalmente equilibrado para as novas
gerações.
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O projeto piloto iniciou no bairro alto do Cristo com
duas coletas de material reciclável que gerou 1,6 t
de material (400 kg na 1ª ação e 1,2 t na 2ª ação).
O sistema funciona da seguinte forma: o material é
arrecadado dos moradores e depois de pesado é
lançado crédito de desconto automático na conta
de energia elétrica do usuário.

O projeto “Eu limpo, você limpa e Sobral continua 
boa de se viver”, desenvolvido em parceria com a 
Coelce e Projeto Mata Branca, visa reduzir e 
reaproveitar o lixo que é produzido.

Fonte: http://sobralagora.com.br/2014/03/sobral-a-boa-ideia-prefeitura-e-coelce-desenvolvem-projeto-de-coleta-seletiva-nos-bairros-com-desconto-na-conta-de-energia-veja-
detalhes/ 

Soluções, parcerias e inovações para a questão do lixo

37



38

Fotos: Arquivo pessoal



39


