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DIRETIVA 
 RESÍDUOS SÓLIDOS 

 
Município NARANDIBA 
Mapa https://www.google.com.br/maps              
RA Presidente Prudente 
UGRHI Pontal do Paranapanema 
Dados municipais (IBGE, 2010) População: 4.289 habitantes  

Área: 358,139 km²                    
 
Experiência  
 
Coleta Seletiva Municipal. 
 
 
Experiência e o PMVA 
 
Ação pontuada no item RS3 da Diretiva Resíduos Sólidos no Ciclo 2015 do PMVA e 
apresentada em Encontro Regional do Ciclo 2016. 
 
 
Objetivo(s) 
 
- Atender a Lei Federal 12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política 
Nacional de Resíduos Sólidos; 
 
- Implantar coleta seletiva em 100% do Município de Narandiba; 
 
- Realizar conscientização da população sobre a coleta seletiva, por meio de 
cartilhas; 
 
- Criar a associação de catadores, gerando melhor renda por meio de organização e 
capacitações; 
 
- Construir de estrutura de coleta seletiva; 
 
- Prolongar a vida útil do aterro. 
 
 
Gestor(es) da Experiência 
 
Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente. 
 
 
Início da Experiência e Situação 
 
2014 - em desenvolvimento. 
 
 
Descrição 
 
A coleta seletiva do Município de Narandiba foi implantada a partir de 2014 com os 



objetivos acima especificados, de forma a adequar a gestão municipal aos termos 
da legislação vigente, em especial a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 
instituída pela Lei Federal 12.305/2010. 
 
Atualmente, a coleta é feita duas vezes por semana, por quatro catadores, e conta 
com parcerias com setores público e privado. 
 
 
Metodologia  
 
As estratégias adotadas para a implantação da coleta seletiva no Município de 
Narandiba foram: (i) reunir e treinar catadores; (ii) montar a associação de 
catadores; (iii) distribuir à população sacolas retornáveis e cartilhas sobre a coleta 
seletiva; (iv) realizar parcerias com setores público e privado; (v) disponibilizar 
veículo para coleta; (vi) disponibilizar equipamentos de proteção individual para os 
catadores; (vii) disponibilizar local para separação e acondicionamento dos 
recicláveis até a construção da estrutura municipal; (viii) promover a conscientização 
nas escolas e nas reuniões de bairros; e (ix) promover cursos de artesanato com 
recicláveis para a população. 
 
 
Desafio(s) 
 
Conscientização da população com relação à separação dos materiais para 
reciclagem (a serem destinados à coleta seletiva) – foram produzidas e distribuídas 
cartilhas informativas; 
 
Transporte dos materiais coletados – foi adquirido caminhão de coleta seletiva; 
 
Local para servir de Barracão para a separação dos materiais a serem destinados à 
reciclagem – está sendo construído com verbas de indenização de danos 
ambientais e conta com mesa de triagem, prensa, refeitório, toaletes, vestuários e 
mini-escritório. 
 
 
Resultado(s) 
 
- Coleta mensal de aproximadamente três toneladas de reciclados; 
 
- Menor volume de reciclados no aterro, prolongando a vida útil das valas; 
 
- Cidade mais limpa;  
 
- Maior conscientização da população sobre resíduos sólidos; 
 
- Aumento de renda para os catadores, com melhores condições de trabalho. 
 
 
Equipe(s)/Área(s) envolvida(s) 
 
Coordenadoria de Agricultura e Meio Ambiente/Prefeitura Municipal; 
 
Associação de Catadores do Município; 
 
Conselho Municipal de Coleta Seletiva; 



 
Fundo Social. 
 
 
Beneficiário(s) 
 
Município de Narandiba. 
 
 
Fonte(s) 
 
Relatório de Gestão Ambiental do Município de Narandiba no Ciclo 2015 do PMVA e 
apresentação feita no Encontro Regional realizados em 29 de março de 2016 em 
Osvaldo Cruz. 
 
 
Validação da Ficha 
 
Junho de 2016. 
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