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O PROJETO



JUSTIFICATIVA

 O descarte inadequado de resíduos é algo preocupante, pois 
acaba afetando diretamente a fauna e a flora. 

    São necessárias medidas que diminuam os impactos ambientais 
e uma das principais alternativas é o reaproveitamento dos 

resíduos e a coleta seletiva. 
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JUSTIFICATIVA

 A reaproveitamento de descartes no ciclo produtivo faz com 
que a extração de recursos naturais seja diminuída, a vida útil dos 

aterros é prolongada e o meio ambiente é menos poluído.
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JUSTIFICATIVA

 Dados mostram que  se toda a população brasileira aderisse ao 
propósito de reciclar haveria um ganho para o sistema econômico 
8 bilhões de reais por ano, dinheiro este que poderia ser investido 

em saude, educaçao, infraestrutura.
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MAPEAMENTO



PONTOS DE COLETA JÁ EXISTENTES
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PONTOS DE COLETA JÁ EXISTENTES
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PONTOS DE COLETA JÁ EXISTENTES
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POSSÍVEIS NOVOS PONTOS DE COLETA
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PONTOS DE COLETA A SEREM INSTALADOS
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RESUMO MAPEAMENTO

Com o mapeamento foi possível verificar a falta de estrutura para 
receber o resíduo sólido  produzido pelos  9.000 habitantes de 
Santo Antônio. Para servir toda a população do bairro existem 

apenas 8 pontos de coleta fixos, totalizando 27 tonéis com 
capacidade de 250kg cada (total de 6,75 toneladas).
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PROTÓTIPO



PROTÓTIPO

O protótipo foi desenvolvido em material 100% reciclado, 
impermeável e de fácil limpeza. Além de atender critérios 

específicos de uso da região, como por exemplo, impedir o 
acesso de animais (cachorros e ratos) ao conteúdo da lixeira
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DIAGNÓSTICO 
DE RESÍDUOS



DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS
Sinal do Vale + Jardim Gramacho

Foi coletada uma mostra de  60 kg de lixo proveniente de diversas 
casas com poder aquisitivo distinto no bairro de Santo Antônio. 

- 1,5 kg de lixo por pessoa p/dia
- Total de lixo produzido p/dia: 13,5 toneladas

- Capacidade dos coletores de lixo da cidade: 6,75 toneladas
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DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS
Sinal do Vale + Jardim Gramacho

Foi coletada uma mostra de  60 kg de lixo proveniente de diversas 
casas com poder aquisitivo distinto no bairro de Santo Antônio.  

- 15 kg (25%) desse lixo é reciclável e 45 kg (75%) é para descarte

- Potencial de reciclagem: 105 toneladas por mês aprox.
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DIAGNÓSTICO DE RESÍDUOS
Sinal do Vale + Jardim Gramacho

- Capacidade dos coletores é a metade do necessário
- 100% dos entrevistados indicaram que contribuiríam para

 Coleta Seletiva caso fosse implantada.
- A falta de acesso as lixeiras leva a práticas arriscadas tal como a queima 

do lixo, feita por 30% dos moradores.
- Os entrevistados indicam uma relação direta dos problemas com o lixo ao 

surgimento de pragas e doenças, enchentes e a poluição do rio.
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PESQUISA 
QUANTITATIVA
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MICRO ÁREAS

O bairro de Santo Antônio foi dividido em micro áreas já 
estabelecidas pelo Posto de Saúde Familiar do bairro.



Micro área 1:            Micro área 2:            Micro área 3:            Micro área 4:          Micro área 5:            Micro área 6:                 
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RECOMENDAÇÕES



RECOMENDAÇÕES

- Promover mutirões de limpeza no Rio Sto. Antônio com evento cultural 
de encerramento. 

- “Gente que Faz!” | Promover ações de intercâmbio de boas práticas 
relacionadas ao lixo.

- Selo Vila Limpa | Práticas Sustentáveis
- Banco de dados sobre os agentes de transformação do bairro.

- Associar o Projeto Vila Limpa com as organizações já estabelecidas na 
comunidade, como igrejas e escolas. 32



PRÓXIMAS AÇÕES DO PROJETO

- Apresentação do Projeto Vila Limpa e do diagnóstico para os habitantes 
de Sto. Antônio.

- Instalação das lixeiras (02 duas unidades)
- Organização do evento de ações voluntárias - “Gente que Faz!”.

- Evento de inauguração do Projeto Vila Limpa com presença de Tião 
Santos, do filme de Vik Muniz, Lixo Extraordinário.
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