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Resumo 

O projeto surgiu a partir do desejo de modificar a relação do uso e descarte dos resíduos 

sólidos na cidade de Tibau - RN , aplicando a política dos 3Rs, pois o município encontra-se 

em dificuldades na coleta e no descarte do lixo. Assim, na intenção de sensibilizar a 

população, setor público e entidades educacionais a amenizar o problema existente, tomamos 

como base a lei nº 12.305/2010, que trata da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) 

por mencionar diretrizes que devem estar contidas na adaptação do trabalho desenvolvido. 

Para tanto, realizou-se pesquisas, visitas ao lixão, questionários, entrevistas, e elaboramos 

uma proposta de plano de ação em Gestão de Resíduos Sólidos na busca de adaptações e 

mudanças necessárias na política de gerenciamento dos resíduos, com a instalação de novas 

práticas sustentáveis no município.  
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Abstract 

The project arose from the desire to change the relation of use and disposal of solid waste in 

the city of Tibau - RN, applying a policy of 3Rs, as the municipality is in garbage collection 

and garbage disposal. Thus, in order to raise awareness among the population, the general 

public and educational entities to alleviate the problem, they are based on Law No. 

12305/2010, which deals with the National Solid Waste Policy (PNRS) of the work 

developed. For that, research was carried out, visits to the dump, questionnaires, interviews 

and a proposal of action plan in Waste Management was elaborated in a search of adaptations 

and changes in the policy of maintenance of the residues, with an installation of new practices 

in the municipality. 
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INTRODUÇÃO 

Em decorrência das atividades capitalistas, que pregam a cultura descartável em todo 

mundo, implícitas desde a revolução industrial, têm-se denominado como resíduos sólidos 

todo e quaisquer materiais produzidos a partir de alguma atividade humana, que na maioria 

das vezes decorre de ações que visam, por exemplo, atividades econômicas. Segundo Dias e 

Vaz (2002), resíduos sólidos englobam todos os materiais rejeitados ou descartados nas 

atividades domésticas, comerciais e de serviços e ainda materiais com características diversas, 

desde os inertes, orgânicos, provenientes da manipulação de alimentos e poda, embalagens de 

vidro, plástico, metal, papel/papelão e até resíduos perigosos, como embalagens de produtos 

destinados a eliminação de vetores domésticos, tintas e óleos, bem como aqueles provenientes 

de clínicas, ambulatórios, hospitais e órgãos afins. 

No entanto, a partir de século XVII, com o começo da revolução industrial, começou a 

preocupação quando se desrespeito ao descarte dos resíduos que sobravam das atividades 

industriais da época, sendo por isso com a crescente economia a preocupação continuou a 

mesma, pois até hoje não se têm um lugar que atenda aos parâmetros ambientais de descarte 

de resíduos sólidos, no Brasil. Dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico (PNSB), 

realizada pelo IBGE (2010), indicaram que o Brasil produzia cerca de 125.281 toneladas de 

lixo domiciliar diariamente, sendo que 63,6% desses resíduos eram destinados em lixões, 

13,8% em aterros sanitários e 18,4% em aterros controlados. Segundo a PNSB - IBGE (2008), 

50,8% dos municípios brasileiros destinam seus resíduos em lixões, 22,5% em aterro 

controlado e 27,7% em aterros sanitários. Portanto nota-se uma conscientização dos gestores 

públicos na adequação aos novos parâmetros brasileiros. 

Na cidade de Tibau/RN, o problema “lixo” se torna mais agravante por ser um pequeno 

centro urbano onde não oferece estrutura cíclica no uso e descarte correto dos resíduos 

produzidos. Isso mostra uma realidade extremamente preocupante e infelizmente rotineira dos 

pequenos centros urbanos do nosso país. A problemática se torna mais grave quando vemos a 

estruturação das comunidades que se alojam próximo ao lixão, pois as pessoas, por 

sobrevivência, tornam o lixo seu verdadeiro luxo diário por ser a única condição acessível 

para a sobrevivência. 
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OBJETIVOS 

O presente artigo tem como objetivo geral, analisar se o gerenciamento de resíduos 

sólidos no município de Tibau segue as diretrizes previstas na Lei 12.305/2010, buscando a 

redução dos impactos ao meio ambiente. Bem como, especificamente, (i) conscientizar as 

pessoas de que os resíduos sólidos podem ter uma vida útil maior e que o mesmo poderá gerar 

renda sendo bem reaproveitado; (ii) trabalhar oficinas nas escolas para que os alunos criem 

responsabilidade com o que os mesmos produzem; (iii) desenvolver um trabalho por meio de 

palestras com associações e os gestores públicos para que os mesmos possam adequar-se a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS); (iv) propor um plano de ação para o uso e 

descarte dos resíduos de maneira que amenize os impactos ambientais. 

 

METODOLOGIA 

O projeto se realizou por meio de algumas etapas, iniciando com o embasamento teórico, a 

partir do levantamento bibliográfico. Logo após essa primeira etapa, seguimos com a 

sensibilização dos alunos da Escola Estadual Rui Barbosa no município de Tibau-RN, através 

de conversas em sala de aula, mostrando aos mesmos como nossa escola ficava suja, 

principalmente depois do intervalo, e que se tínhamos o costume de sujar a escola jogando o 

lixo no chão, era bem provável que o mesmo faríamos ao meio ambiente. Dessa forma, 

explicou-se aos alunos sobre a importância de cuidar do meio ambiente, bem como sobre o 

reaproveitamento dos resíduos e sobre coleta seletiva. Nesse ponto, contamos com o apoio do 

núcleo gestor da escola que nos ajudou a difundir a ideia da coleta seletiva.  

Posteriormente, avaliou-se o conhecimento da população sobre o tratamento dado aos 

resíduos no município, por meio de uma pesquisa aplicando questionários com intuito de 

obter uma amostragem com cerca de 3,5% da população para saber a consciência e 

responsabilidade ambiental que as mesmas têm quando se trata dos resíduos sólidos. Dados 

alarmantes foram coletados e ainda percebemos o quanto a educação ambiental pouco é 

aplicada em meio aos moradores.  

Em um segundo momento das entrevistas, dessa vez, o público alvo foi o poder público 

nas secretarias de educação, obras, turismo e administração, onde se aplicou questionários 

semi-estruturadas com alguns de seus representantes.  

Por um lado foi satisfatório, pois os mesmos mostraram preocupação com relação ao 

ambiente do município de Tibau, como também ausência de formação que os moradores 
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possuem, mas nada foi fixado naquelas reuniões, porém deixaram as portas abertas para a 

realização de toda e qualquer atividade no município.  

 Ao perceber a realidade distinta do ideal, realizou-se uma visita ao lixão do referido 

município para colher informações em campo junto aos moradores e separadores de materiais 

reciclados que ali vivem e de lá extraem o seu sustento. Aplicou-se questionários com alguns 

deles. Muito se percebeu, primeiramente que vivem animais ali próximo, como porcos que 

são vendidos no mercado, também a falta de equipamentos de proteção individual (EPI’s), e o 

quanto a população presente em meio a tanto lixo é tratada de forma desumana, pois sofrem 

com a baixa qualidade de vida e com problemas de saúde, relatados por uma ativista social de 

uma comunidade circunvizinha. 

 Com todos estes problemas diagnosticados, procurou-se exemplos a ser seguidos, 

como por exemplo o município de  Mossoró, mais precisamente na secretaria de serviços 

urbanos onde a secretária mostrou o sistema de coleta seletiva e um pouco da conscientização 

que está ocorrendo com os moradores, como também realizou-se uma visita à  gerência de 

meio ambiente e informaram como ocorre a aplicação de projetos ambientais na cidade em 

parceria com as escolas públicas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A. Sensibilização dos alunos da Escola Estadual Rui Barbosa 

A pesquisa teve início na escola, pois atestou-se que os alunos não tinham tanta 

preocupação com a preservação do ambiente escolar, pois era comum se observar lixo no 

chão, tanto nas salas de aula como no pátio e nos corredores, principalmente, depois do 

intervalo. Sendo assim, para que pudéssemos fazer um trabalho de mudança de consciência na 

comunidade, precisaríamos primeiro fazer isso na escola, tanto para preservação desse 

ambiente, como para a conquista de parceiros, pois os alunos poderiam se transformar em 

agentes multiplicadores de conhecimento.  

Nesse ponto, foi dado o apoio do núcleo gestor que se empolgou com projeto e se pôs a 

disposição para nos ajudar a difundir as ideias. Novos cestos foram comprados e aos poucos 

os alunos se acostumaram com a ideia de separar papel, plástico, metal, vidro e orgânico. No 

começo foi um pouco difícil, mas com o tempo foi possível fazer com que os alunos 

entendessem a importância de preservar o ambiente. 
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Diante do exposto, tornou-se possível mudar um pouco a realidade da escola e  

prosseguir com a nossa pesquisa, dando mais motivação para um público maior: a 

comunidade. O seu artigo deve conter obrigatoriamente as seguintes seções. 

 

B.  Aplicação do questionário com a sociedade tibauense 

 

Passado o primeiro momento, era preciso compreender o conhecimento da população do 

município de Tibau/RN sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos, tanto no município, 

quanto em sua residência. Para tanto, foi desenvolvido um questionário e optou-se por uma 

pesquisa por amostragem, cujo público foi cerca de 134 pessoas que representa 3,5% da 

população, mas cada pessoa é equivalente a uma família de 3 pessoas deste município sendo 

assim a percentagem alcançada fica em cerca de 10%, pois descobrimos e analisamos 

comportamentos socioeconômicos inseridos no cotidiano de cada família, não somente de um 

individuo. 

Desse modo, a referida população foi questionada sobre a atual localidade de suas 

respectivas moradias (Figura 1), sendo que 85% afirmaram residir na zona urbana do 

município em estudo. 

 

Figura 1. Localidade de residência dos entrevistados. Tibau-RN, 2014. 

  

 

O público entrevistado teve sua maioria composto por pessoas do sexo feminino (Figura 

2), sendo um total de 62,60%. Isso se dar ao fato de que os chefes de família geralmente saem 

de suas casas para trabalhar. 

 

Figura 2. Classificação por sexo dos entrevistados. Tibau-RN, 2014. 
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Na Figura 3, encontra-se a idade da maioria dos entrevistados, mostrando que são 

cidadãos em formação, em sua maioria menos de idade, e portanto ainda na escola, tendo que 

ser sobressaltado que a pesquisa se iniciou na escola estadual rui Barbosa. 

 

Figura 3. Faixa etária dos entrevistados. Tibau-RN, 2014. 

  

 

Com relação à Figura 4, a maioria dos entrevistados possuem o ensino médio 

incompleto, sendo assim um total de 44%. Torna-se preocupante, pois são poucas as pessoas 

que detém de um nível de instrução adequado para manter um ambiente adequadamente limpo 

e sustentável. 

 

Figura 4. Nível de escolaridade dos entrevistados. Tibau-RN, 2014. 

  

 



 
 
 
 
 
 

IV SIMPÓSIO NACIONAL DE 
EMPREENDEDORISMO SOCIAL  

ENACTUS BRASIL 

A fim de buscar o entendimento dos entrevistados a respeito dos resíduos sólidos 

(Figura 5), foram indagados sobre o que seriam esses materiais. Com isso, foi possível 

perceber que 74,70% relataram que resíduos sólidos são apenas lixo em geral. 

 

Figura 5. Opinião dos entrevistados a cerca do que seria resíduos sólidos. Tibau-RN, 

2014. 

  

 

Por outro lado, 56% dos entrevistados afirmam que lixo seria tudo aquilo que pode ser 

reaproveitado (Figura 6). Porém, de acordo com a Lei 12,305/10, esse conceito se aplica ao 

termo resíduos sólidos. 

 

Figura 6. Opinião dos entrevistados a cerca do que seria lixo. Tibau-RN, 2014. 

  

 

Quando questionados sobre o local de deposição dos seus resíduos (Figura 7), foi 

possível observar que 56% colocam em cestos de lixo comum. Esse fato remete uma atividade 

pouco exercida pela maioria das cidades brasileira, mas que é de grande valia para a 

conservação dos recursos naturais, ou seja, a coleta seletiva. 

Figura 7. Local de deposição do lixo pelos entrevistados. Tibau-RN, 2014. 
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É importante destacar que, de acordo com a Figura 8, a população reconhece o 

significado do termo coleta seletiva, onde 60,4% entendem que é o recolhimento adequado 

desses materiais. 

 

Figura 8. Conhecimento dos entrevistados sobre coleta seletiva. Tibau-RN, 2014. 

  

 

Apesar do conhecimento que os entrevistados têm sobre a coleta seletiva, é importante 

destacar que os mesmo não praticam a atividade de separar seus respectivos lixos (Figura 9). 

É perceptível que esse fato esteja relacionado à ausência de instruções por parte do poder 

público a ser oferecido à sociedade como um todo. 

 

Figura 9.Entrevistados quando indagados sobre a separação do lixo. Tibau-RN, 2014. 
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É importante observar ainda que os entrevistados, não costumam reutilizar o lixo 

produzido por eles (Figura 10). De certa forma, deixa claro que os mesmo não detêm de uma 

estrutura suficientemente apropriada para a execução da reutilização, bem como da 

reciclagem. Tendo em vista que a sociedade atual é voltada para o consumismo e isso facilita 

para cada vez mais os materiais sejam jogados fora. 

Figura 10.Entrevistados quando indagados sobre a reutilização de lixo. Tibau-RN, 2014. 

  

 

Por outro lado, a Figura 11 mostra o conhecimento que os entrevistados têm sobre os 

riscos que o lixo pode provocar, tanto para sua saúde, quanto para o meio ambiente. O fato da 

ciência sobre esse fato não está diretamente relacionado à falta de vontade por parte deles, 

pois para que ocorra a coleta seletiva, bem como a reciclagem e a reutilização dos materiais, é 

preciso que haja incentivos pelo poder público, além de órgãos privados que direta ou 

indiretamente esteja envolvida com a conservação dos recursos naturais. 

 

Figura 11. Opinião dos entrevistados sobre o risco que o lixo pode causar. Tibau-RN, 

2014. 
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Outro ponto interessante a ser mencionado, trata-se do destino dado ao lixo pelos 

entrevistados (Figura 12), onde 63,4% relataram saber para onde seus respectivos lixos são 

depositados. A realidade de Tibau não difere da maioria dos municípios brasileiros, quando se 

trata de Lixões para a deposição desses materiais. 

 

Figura 12. Conhecimento dos entrevistados sobre o destino final do lixo. Tibau-RN, 

2014. 

  

 

 

C. Entrevista nas secretarias 

 

Realizou-se entrevista semi-estruturada com o secretário de administração, Aureliano 

Marques, com perguntas que voltadas para questão dos resíduos sólidos na cidade. Com isso, 

foi notório observar que o mesmo já tinha feito alguns cursos e tinha consciência das 

problemáticas do lixo, mas também percebeu-se o quanto existe a necessidade de colocar leis 

em prática, pois foi possível perceber que as mesmas se encontram ocultas na administração 

por agir ou entregar nas mãos de terceiros a responsabilidade de mitigar este problema. 

Também entrevistou-se a secretária de educação, Socorro Nascimento, com perguntas 

semi-estruturada, sendo possível observar que no relato da mesma, existe o acúmulo de 

trabalho de outras áreas como do meio ambiente neste setor, que deveria ser posto em prática 

em uma gestão participativa com a educação, não partindo e terminando sem ação. A 

secretária ainda afirmou que existe a ideia de se elaborar um projeto de coleta seletiva para ser 

instalado no município, pode-se perceber que a iniciativa é privilegiada, mas não exclusiva 

apenas de uma secretaria e sim de uma participação da comunidade civil como também de 

todos os setores sociais seja ele ONG’s ou gestores públicos. Porém, essa ainda é apenas uma 

ideia, não há nada sendo posto em prática ainda. 
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A mesma estratégia também foi direcionada ao secretario de obras, “Costa”, que 

afirmou haver uma ocorrência das obras de saneamento com o intuito de oferecer uma melhor 

qualidade de vida aos habitantes deste município. A partir da conversa podemos notar a 

existência de muita vontade em exercer atividades regulamentadas, mas percebemos, também, 

a falta de esclarecimento na gestão sustentável dos recursos naturais da cidade se tratando da 

disposição dos resíduos sólidos e hídricos.  

Assim, a partir das entrevistas, percebemos a falta informação que atinge os nossos 

gestores e por isso há um déficit grande ao exercer a educação para ensinar as pessoas a 

agirem de forma participativa e conjunta dentro do parâmetro ambiental e social. 

 

D. Visita ao “lixão” 

 

Realizou-se uma visita ao lixão da cidade, onde foi perceptível a dura realidade daquele 

local, pois há muitos animais convivendo com o lixo e se alimentando do mesmo, tudo isso 

junto à figura de seres humanos que também se envolviam ao amontoado de lixo. Podemos 

observar também que vimos varias atividades como de separação do lixo no lixão, mas que as 

mesmas são independentes e que por um bom tempo eram essas pessoas que cuidavam da 

disposição e organização deste lixão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto Gestão Integrada de Resíduos Sólidos em Pequenos Centros Urbanos: a 

experiência de Tibau/RN contribuiu, como ainda vem contribuindo, de maneira bastante 

significativa na mudança de consciência tanto dos alunos, da sociedade tibauense, como 

também dos órgãos públicos. 

Hoje, é fato que ainda tem-se muito a fazer, mas a semente foi plantada e já é possível 

observar a mudança de comportamento tanto na escola como na cidade. Dessa forma, vale 

salientar que se cada um fizer a sua parte, o meio em que vivemos estará protegido e será um 

lugar bem mais agradável para a atual e futuras gerações. 

Portanto, o projeto passou a desenvolver ações significativas no meio educacional e 

social das pessoas envolvidas, propondo-se a despertar o interesse dos alunos e cidadão sem 

função de obter, um meio mais limpo e equilibrado seguindo as regras da sustentabilidade, 

provando que é possível atribuir ações de comportamento diferenciadas ao dos demais 
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municípios, já que disponibilizamos novas atitudes, habilidades e técnicas que são 

fundamentais para melhorar o desempenho, com uma gestão participativa com os gestores 

públicos e comunidade civil. 
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