


1-Agenda 21 (Eco 92)- Que destaca a importância na gestão de resíduos sólidos de
aplicar a política dos 3Rs.

2- Agenda A3P( Ministério do Meio Ambiente,1999) - Agenda ambiental na
administração pública que destaca a importância da Coleta Seletiva Solidária para
contribuição ao acesso à cidadania.

3-Decreto Nº 5.940/2006- Que institui a separação dos resíduos recicláveis
descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e
indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos
catadores de materiais recicláveis, e dá outras providências.

4- Política Nacional de Resíduos Sólidos(Lei Nº 12.305/2010) -Que dispõe sobre
seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à
gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos.
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A etapa de capacitação culminou na fundação
de duas associações, a primeira foi a Associação
de Catadores de Materiais Recicláveis do
Município de Solânea - PB ( CATASOL) , no dia 29
de agosto 2013, com um total de 13 (treze)
catadores associados. A segunda foi a
Associação de Catadores de Materiais
Recicláveis do município de Bananeiras-PB
(CATABANS), no dia 28 de dezembro de 2013,
com o total de 7(sete) catadores associados.
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➢ Ações educativas junto à comunidade acadêmica;

➢ Campanhas de sensibilização com participação de
catadores;

➢ Ações para reduzir o consumo de copos descartáveis com
distribuição de canecas e garrafas que substituem o uso
destes materiais;

➢ Quantificação e identificação dos resíduos coletados;

➢ Acompanhamento continuo pela comissão da coleta
seletiva solidária.



➢Promoção de palestras para servidores efetivos
e terceirizados sobre coleta seletiva e consumo
consciente;

➢Apoio financeiro a projetos de responsabilidade
socioambiental (Meio Ambiente);

➢Promoção do Trote verde;

➢Apoio na implementação da coleta seletiva
solidária aos Municípios de Bananeiras (em
andamento) e Solânea (já implementada).



Trote verde



Sensibilização sobre coleta seletiva e Redução de uso de copos descartáveis no 

CCHSA/CAVN

Cerca de 900 pessoas já 

capacitadas em 2019!!



Plano de gerenciamento de resíduos: integrar 

universidade e sociedade

Principais resultados:

• Esvaziamento de espaços internos do almoxarifado do 

CCHSA, sendo que, aproximadamente 530 equipamentos e 

mobiliários voltaram ao ciclo produtivo, auxiliando cinco 

escolas e a biblioteca municipal;

• Doação de 200 equipamentos/mobiliários e 416 peças de 

eletrônicos para os catadores;

• Fortalecimento das associações de catadores de materiais 

recicláveis em Bananeiras e Solânea, através de treinamentos, 

cursos e recebimento de materiais recicláveis;.
• Participação da Chamada pública "Boas práticas A3P", realizada pelo Ministério do 

Meio Ambiente e a ONU Meio Ambiente; Práticas validadas pela ODS no Prêmio 

Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – Prêmio ODS Brasil  no 

ano de 2018.http://a3p.eco.br/produto/plano-gerenciamento-residuos-uiversidade-sociedade/

http://a3p.eco.br/produto/plano-gerenciamento-residuos-uiversidade-sociedade/


Segregação mínima de resíduos





Os pontos de coleta correspondem a cada conjunto de 

coletores e foram distribuídos da seguinte forma:

 1 ponto de coleta na rua do Laboratório de 

Caprinocultura e residências; 

 1 ponto de coleta nas proximidades do Laboratório 

de Aquicultura e residências; 

 1 ponto de coleta no restaurante universitário; 

 4 pontos de coleta no centro administrativo do 

CCHSA/CAVN; 

 1 ponto de coleta na 1ª Chã; 

 1 pontos de coleta na 2ª Chã.



➢Maior envolvimento e conscientização da 
comunidade acadêmica;

➢Separação  inadequados  dos resíduos;

➢baixo valor de venda dos materiais
recicláveis, tornando inviável a coleta;

➢ Infraestrutura precária das associações. 
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MUITO OBRIGADA!


