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Tema:
Projeto de intervenção para destinação correta dos resíduos da construção civil
em Jataí.
Delimitação do tema:
Projeto de Intervenção da GCM para a redução do descarte irregular de resíduos
da construção civil no bairro Jardim Paraíso da cidade de Jataí - Goiás, no ano de
2021.
Problema:

Jataí é uma cidade turística provida de muitas belezas naturais, proporcionando
assim a população várias opções de lazer, como praças distribuídas em vários
bairros, parques e lagos que são ideais para momentos recreativos. O que
contrasta com toda essa beleza é o lixo encontrado em vários pontos da cidade,
ocasionado pelo descarte inadequado de lixo e resíduos da construção civil no
perímetro urbano. O lixo pode atrair vetores de doenças muito nocivas à
população como Dengue, Chikungunya, Febre Amarela e Zica.

Problema:
Os resíduos de construção por outro lado trazem outros problemas como a
contaminação do solo, da água e, portanto, causando problemas ambientais
diversos, impedem o seu reuso, sendo danoso ao meio ambiente, uma vez que
aumento a quantidade de “recursos” retirados na natureza eleva os gastos
públicos com aterros. Além disso, há o aumento de custo aos cofres públicos para
sua remoção entretanto o fato do acúmulo de entulho em determinados locais,
torna convidativo para que o descarte inadequado de lixo doméstico e vice-versa.
Justificativa
O descarte inadequado do lixo vem trazendo para população local vários
problemas estes relacionados a: gastos públicos com coleta e tratamento de lixo;
destinação inadequada dos resíduos, ocasionando a proliferação de inseto e
animais, bem como o acúmulo de água parada e transmissão de doenças, mau
cheiro, entupimento de bueiros e diversos tipos de poluição (atmosférica, hídrica,
do solo e visual). E diante disso sendo prejudicial a saúde da população em geral.

Justificativa
Com este projeto de intervenção da Guarda Municipal de Jataí, juntamente com
outros órgãos competentes e colaboração da população do referido bairro. Iremos
reduzir gastos com coleta, tratamento, doenças, entupimento de bueiros e vários
tipo de poluição provenientes do descarte irregular do lixo. Tendo melhoria em
saúde pública, condições de tráfego, benefícios ambientais e redução de gastos
públicos.
O aumento da população nos centros urbanos, faz com que as cidades
produzam cada vez mais lixo, em que na maioria das vezes, esse lixo não recebe
um destino correto, provocando assim doenças e poluindo o meio ambiente.
Portanto, a coleta seletiva do lixo, se torna importante no que se diz respeito a
uma vida sustentável e a preservação do meio ambiente, visto que na maioria das
vezes o lixo produzido e destinados aos lixões ficando a céu aberto poluindo a
água, o ar e o solo. (BORGES, 2014; Ministério do Meio Ambiente, 2011).

Justificativa
Segundo os dados realizados pela Pesquisa Nacional de Saneamento Básico,
mostra que 37% do lixo coletado nas cidades são destinados aos aterros
sanitários, 36,2% encaminhados aos aterros controlados, 22,5% vão para os
lixões a céu aberto, 2,9% em compostagem, 1,0% iram passar por coleta seletiva,
e apenas 0,5% serão queimados em incineradores (IBGE, 2012).

Objetivos
Geral
Colaborar para a redução dos resíduos da construção civil descartados
incorretamente em Jataí.
Específicos
Identificar locais de descarte de resíduos da construção civil, incluindo
principalmente os bairros com maior número de obras em construção;
Estimular na população o sentimento de responsabilidade social para o descarte
e manuseio adequado do lixo e resíduos da construção civil;

Capacitar os envolvidos na construção civil (construtoras, engenheiros civis,
mestre de obras, arquitetos, pedreiros) para o correto descarte dos resíduos
utilizados em uma construção;
Promover orientação e aumentar a fiscalização do descarte irregular dos
resíduos da construção civil.

Metodologia:

Estabelecer parcerias com o CREA.
Realizar atividades para a conscientização ambiental da população sobre a
melhor forma de descarte de resíduos, realizando palestras para crianças, ações
educativas envolvendo as redes de telecomunicações locais, visitas educativas
aos pontos de descartes e construções e por fim realizar ações mais duras como
autuações e multas aos que persistirem com as práticas viciosas em questão.

Orientação:

A Guarda Civil Municipal de Jataí por meio de trabalhos e intervenções em
parceria com a Secretaria Municipal de Educação, levando orientações aos alunos
das escolas municipais sobre o problema e boas práticas e costumes que podem
ser adotados por eles, criando assim, uma responsabilidade social e
conscientização precoce que pode ser ampliada para os demais membros das
famílias dessas crianças. Também serão visitadas o maior número possível de
obras da construção civil levando a orientação para os engenheiros, mestres de
obras, pedreiros, serventes e proprietários para que o descarte seja feito em
locais próprios dentro das caçambas de entulho. Será divulgado periodicamente
nas redes sociais e no site da Prefeitura Municipal de Jataí informativos e banners
digitais sobre o projeto informando a população sobre o problema e orientações
para o correto descarte do lixo e resíduos de construção civil. Uma vez alcançada
essa conscientização teremos em um futuro próximo mais pessoas preocupadas
com o manejo correto desses materiais.

Mobilização:

Na segunda etapa será realizado um trabalho ostensivo nos pontos conhecidos
de descarte (lotes baldios, calçadas e vias públicas), onde as pessoas flagradas
descartando lixo incorretamente serão orientadas e se houver reincidência serão
notificadas.

Fiscalização:

Após implementadas as duas primeiras fases do projeto, será iniciado a
fiscalização, onde os Guardas Municipais envolvidos estarão verificando possíveis
pontos de descarte de lixo e resíduos de construção em suas rondas diárias,
levando estas denúncias ao fiscal responsável, para que haja a autuação dos
responsáveis e ao mesmo tempo fazendo levantamentos para analisarem se os
resultados das ações foram realizadas.

Cronograma

As atividades propostas serão desenvolvidas conforme cronograma abaixo:

Atividade/Período
Levantamento
Visitas em obras
Palestras

Fiscalização

Jan/21

Fev/21

Mar/21

X

X

Abr/21

Maio/21

Jun/21

X

X

X

X

X

Recursos e materiais necessários

O projeto de intervenção contará com a participação da Secretaria Municipal de
Educação, a Secretaria de Obras e Planejamento Urbano, a Secretaria de Meio
Ambiente e Urbanismo e dos Guardas Municipais de Jataí, juntamente com a
Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social.

Os materiais necessários para a implementação do projeto serão banners
digitais compartilháveis nas redes sociais, palestras nas escolas e nos canteiros
de obras (para enfatizar a importância correta do descarte de lixo e evitar assim
problemas futuros).

Resultados esperados

Diminuição dos pontos de incidência do descarte incorreto de lixo, assim como o
descarte de resíduos de construção em lotes baldios, a fim de contribuir de forma
satisfatória ao bem estar da população, prevenindo assim danos à saúde e ao
meio ambiente.
Aumento do comprometimento da população no sentimento de responsabilidade
social para o descarte e manuseio adequado do lixo e resíduos da construção
civil.

Melhora do desempenho dos envolvidos na construção civil (construtoras,
engenheiros civis, mestre de obras, arquitetos, pedreiros) quanto ao correto
descarte dos resíduos de construção.
Erradicação do descarte inadequado dos resíduos produzidos na construção
civil.
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