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PROJETO ECOPONTO
DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO 

Esta iniciativa tem como objetivo implantar nos municípios um 
Plano de Gestão de Resíduos Sólidos na área rural, contem-
plando as diferentes formas de redução e minimização dos 
resíduos sólidos, como alternativas tanto à preservação do 
meio ambiente, quanto à melhoria na qualidade de vida da po-
pulação. E ainda, identificar os mecanismos de gerenciamento 
de resíduos sólidos existentes e propor alternativas tecnológi-
cas/alternativas de gestão visando melhorar o sistema atual, 
incluindo o meio rural.

O resíduo rural doméstico tem adquirido características cada 
vez mais semelhantes ao urbano, diante das mudanças no 
padrão de consumo dessa população e ao melhoramento do 
acesso e proximidade aos centros urbanos. No entanto, nas 
áreas rurais os serviços de coleta pública são escassos, tor-
nando o morador dessas áreas responsável por destinar seus 
próprios resíduos, muitas vezes de maneira inadequada. Se-
gundo a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, 2000 - IBGE, 
dentre os domicílios localizados na zona rural apenas 13,3% 
dispunham de serviços públicos essenciais como o serviço 
de coleta pública de resíduo e 59,6% dos resíduos produzidos 
foi enterrado ou queimado, pela falta ou quase inexistência da 
coleta pública.

ETAPAS/AÇÕES 

 » Sensibilizar sobre a legislação pertinente e responsabilidades;

 » Avaliar a destinação atual dos resíduos e o plano de ges-
tão de resíduos sólidos urbanos (buscando convergência 
onde possível);

 » Avaliar a oportunidade em implantar um sistema de reci-
clagem (organização local);

 » Determinar de pontos de entrega voluntária (ECOPON-
TOS) dos resíduos e logística de coleta;

 » Estudo de viabilidade técnica e econômica do plano pro-
posto: custo de implantação, oportunidades de negócios, 
oportunidade de inclusão econômica, custo operacional, 
etc. 

PÚBLICO-ALVO
Gestores públicos 
municipais

PRÉ-REQUISITOS
Nenhum

FORMATO
Consultoria

MODALIDADE
Presencial

DURAÇÃO
250 - 500 horas

UNIDADE TÉCNICA
UAGRO

ENTREGAS/RESULTADOS 
PROPOSTOS

Plano de gestão de resídu-
os sólidos rurais elaborado 
e entregue às Prefeituras 
municipais.


